Vergaderen in de oude rechtbank van Utrecht
De Rechtbank & Court Hotel beschikken over zeven vergaderruimtes in twee
unieke, monumentale panden waar wij u kunnen verzekeren van een geslaagde
bijeenkomst. Ook voor een meerdaagse meeting bent u bij ons aan het juiste
adres, de combinatie van ons restaurant, vergaderruimtes en onze hotels
maken dat wij alles kunnen verzorgen. In al onze vergaderruimtes kan
kosteloos gebruik gemaakt worden van wifi, een beamer met scherm en een
flipover.
De informatie over de zalen staat vermeld op volgorde van de grootte van de
zaal (van klein naar groot). Verderop in dit bestand vindt u ook de prijzen van
de zalen en de mogelijkheden betreffende eten en drinken tijdens uw
vergadering. Mocht u hier iets in missen, laat het ons weten dan bekijken we
graag of we het alsnog voor u kunnen verzorgen.
Voor meer informatie, een vrijblijvende offerte en/of reserveringen kunt u
contact met ons opnemen via 030 2330 030 of Reserveren@DeRechtbank.com.
Wij hopen u en uw gasten te mogen verwelkomen voor een succesvolle
bijeenkomst!
Hartelijke groet,
Team De Rechtbank & Court Hotel

Bibliotheek
Een zeer sfeervolle, lichte zaal met uitzicht op de historische panden in de
Hamburgerstraat. De plafondhoge boekenkast is gevuld met interessante literatuur
dus mocht u nog wat inspiratie nodig hebben dan is dat direct voorhanden. De glas-inlood ramen kunnen open gezet worden wat zorgt voor natuurlijk frisse lucht. Vindt u
het te licht binnen? Dan kunt u de luiken eventueel sluiten.

Mogelijke zaalopstelling

Tot 10 personen
Audiovisuele faciliteiten
Wifi
Headscherm aan te sluiten op een laptop
1 Flipover
Van deze faciliteiten kan kosteloos gebruik worden gemaakt.

Raadzaal
Geheel in de stijl van een echte rechtszaal is dit een prachtige ruimte voor een
presentatie of vergadering met een wat groter gezelschap. De zaal heeft een
authentieke houten vloer, grote ramen aan twee kanten en is van alle audiovisuele
gemakken voorzien. Met uitzicht op het plein aan de Hamburgerstraat en het terras van
De Rechtbank is er altijd wat te zien.

Mogelijke zaalopstellingen

Tot 16 personen

Tot 20 personen

Tot 40 personen

Tot 50 personen

Tot 24 personen

Audiovisuele faciliteiten
Wifi
Vaste beamer
Vast scherm
Audio-aansluiting
1 Flipover
Van deze faciliteiten kan kosteloos gebruik worden gemaakt.

Tuinzaal

De tuinzaal beschikt over een stijlvolle, knusse uitstraling en heeft een prachtige
ovalen tafel met parket ingelegd met bijpassende comfortabele witte fauteuils. De zaal
kijkt uit op een oude binnenplaats, waar ook gebruik van gemaakt kan worden. De beamer
kan op de muur geprojecteerd worden.

Mogelijke zaalopstelling

Tot 10 personen
Audiovisuele faciliteiten
Wifi
Losse beamer (op aanvraag)
1 Flipover
Van deze faciliteiten kan kosteloos gebruik worden gemaakt.

Vissenkom
Een vergadering met een kleine groep tot zes personen? Dan is de vissenkom een hele
geschikte zaal voor u. De grote raampartij zorgt voor veel licht en de glazen wand aan
de andere kant van de zaal geeft een ruimtelijk gevoel. Aan de lange tafel is voldoende
ruimte om met zes personen en zes laptops goed te kunnen werken. In deze zaal is geen
ruimte voor een beamer met scherm.

Mogelijke zaalopstelling

Tot 6 personen
Audiovisuele faciliteiten
Wifi
1 Flipover
Van deze faciliteiten kan kosteloos gebruik worden gemaakt.

Zolder & Torenkamer
Bovenin ons monumentale pand bevinden zich de zolder en de torenkamer. Zeer geschikt
voor een informele bijeenkomst of workshop vanwege de uitstraling en indeling van de
ruimte. Op zoek naar een ruimte met aangrenzende subzaal? Ook dan zijn de zolder &
torenkamer de beste keuze.

Mogelijke zaalopstellingen

Zolder:

Tot 8 personen

Tot 12 personen

Tot 12 personen

Torenkamer:

Tot 12 personen
Audiovisuele faciliteiten
Wifi
Losse beamer op aanvraag
Los scherm op aanvraag
Audio-aansluiting
2 Flipovers
Van deze faciliteiten kan kosteloos gebruik worden gemaakt.

Vrouwe Justitiazaal

Bij De Rechtbank kun je fantastisch feest vieren! Onze Vrouwe Justitiazaal is een
prachtige, sfeervolle ruimte gelegen in het souterrain van de voormalige Utrechtse
rechtbank. De zaal is geschikt voor feesten tot 250 personen, afhankelijk van de
persoonlijke wensen en de opstelling van de ruimte. Er is een mogelijkheid om de zaal
gedeeltelijk af te sluiten (voor feesten tot 100 gasten), de kleur van de LED-verlichting
naar wens aan te passen en de zaal beschikt over een eigen bar van maar liefst 10 meter
lang! Ook is de zaal voorzien van audiovisuele middelen als een beamer en kleine boxen.

Prijzen
Op deze pagina vindt u de prijzen van alle items die op een zakelijke bijeenkomst van
toepassing kunnen zijn. Zo kunt u zelf rustig bekijken wat u wel of niet nodig denkt te
hebben. De prijzen van de zaalhuur zijn allemaal inclusief het gebruik van audiovisuele
middelen, laat ons wel even weten wat u nodig heeft zodat we alles netjes klaar kunnen
zetten.
De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Vissenkom (max 6 gasten)
Dagdeel

08:00 – 13:00 uur of 13:00 -18:00 uur

€ 175,00

Dag

09:00 – 18:00 uur

€ 295,00

Dagdeel

08:00 – 13:00 uur of 13:00 -18:00 uur

€ 250,00

Dag

09:00 – 18:00 uur

€ 395,00

Dagdeel

08:00 – 13:00 uur of 13:00 -18:00 uur

€ 350,00

Dag

09:00 – 18:00 uur

€ 495,00

Tuinzaal (max 10 gasten)

Bibliotheek (10 gasten)

Zolder & Torenkamer (max 20 gasten)
Dagdeel

08:00 – 13:00 uur of 13:00 -18:00 uur

€ 350,00

Dag

09:00 – 18:00 uur

€ 495,00

Dagdeel

08:00 – 13:00 uur of 13:00 -18:00 uur

€ 495,00

Dag

09:00 – 18:00 uur

€ 695,00

Avond

Exclusief privékok

€ 495,00

Dag

Inclusief privékok

€ 595,00

Raadzaal (max 50 gasten)

De Refter (max 32 gasten)

Prijzen Food & Drinks
Onderstaande prijzen zijn per persoon tenzij anders vermeld en allemaal inclusief
BTW.
Arrangementen (excl. zaalhuur)
Biologische koffie & thee - plat & bruisend water
Assortiment van koekjes - snoepjes - pepermuntjes

Biologische koffie & thee - plat & bruisend water
frisdranken & sappen
assortiment van koekjes - snoepjes - pepermuntjes

Dagdeel

€ 7,50

Dag

€ 12,50

Dagdeel

€ 10,50

Dag

€ 16,50

Extra inspiratie
Vers gesneden fruit

€ 4,25

Gebak

€ 4,25

Smoothie van vers fruit

€ 3,50

Gemengde noten

€ 4,25

Panizza Venezia

€ 2,75

Loempia

€ 2,50

Saucijzenbroodje

€ 4,25

Soep

€ 4,50

Kroket

€ 2,75

Granola reep

€ 2,25

Lunch
De Rechtbank lunch

€ 15,50

Twee zachte broodjes - een zacht bolletje met kroket - groene salade, melk jus d’orange - mineraalwater
De Rechtbank lunch deluxe

€ 19,50

Kopje soep - twee luxe belegde harde broodjes - loempia met chilisaus groene salade, melk - jus d’orange - mineraalwater
Tweegangenlunch

€ 25,50

voorgerecht - warm hoofdgerecht
Driegangenlunch

€ 29,50

Voorgerecht - warm hoofdgerecht - dessert
Italiaans tafelen

€ 25,50

Luxe belegde broodjes - zwaardvis - soep - carpaccio - antipasti – vitello tonnato
Lunch to go

Twee zachte belegde broodjes – appel – yoghurtje - flesje jus d'orange - flesje
water

€ 12,50

Dranken
Jupiler van de tap

€ 2,60

Huiswijn (wit/rood/rosé)

€ 3,95

Frisdrank

€ 2,40

Cava

€ 5,75

Bij de borrel
Bittergarnituur

€ 0,99

kaastengels - bitterballen - vegetarische loempia’s - vlammetjes gamba’s
Brood met dips

€ 6,50

Aïoli - pesto - Italiaanse tomatensalsa
Olijven

€ 5,75

Gemengde noten

€ 4,25

Manchego

€ 6,75

Wraps “De Rechtbank”

tortilla’s met een vis, vlees of vegetarische vulling
Midnight snack

€ 6,95
per 3 stuks
€ 2,75

frietjes met mayonaise
Diner
Zittend diner

Drie gangen

€ 33,50

Vier gangen

€ 39,50

Walking dinner

Vijf gangen

€ 35,50

Zes gangen

€ 42,50

Zeven gangen

€ 50,50

Acht gangen

€ 57,50

