
 

 

Jouw feest in de voormalige Utrechtse Rechtbank? Dat kan! 

 

Of het nu een bedrijfsfeest is of een feest ter ere van een speciale gelegenheid zoals 

jouw verjaardag, promotie of jubileum: bij De Rechtbank kun je fantastisch feest vieren. 

Onze Vrouwe Justitia zaal 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 jouw persoonlijke wensen en de opstelling van de ruimte. 

Inclusief een eigen bar van maar liefst 9 meter lang! 

 

De mogelijkheden zijn legio; een receptie met drankjes en borrelhappen, een diner met 

een groot gezelschap of een knalfeest met een band of DJ. Graag bespreken wij jouw 

wensen tijdens een persoonlijk gesprek. Ons events team helpt je graag om de 

organisatie vlekkeloos te laten verlopen.  

 

Op de volgende pagina’s vind je meer informatie over alle mogelijkheden. Voor nog meer 

info en/of reserveringen neem je contact met ons op via 030 2330 030 of 

Reserveren@DeRechtbank.com. 
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Dranken 

 

Drankarrangement Hollandse bar     € 6,00 p.p./uur (v.a. 3uur) 

Jupiler van de tap – huiswijnen – frisdranken – binnenlands gedestilleerd 

Jupiler van de tap                  € 2,60  

Huiswijn (wit/rood/rosé)      € 3,95  

Frisdrank        € 2,40  

Prosecco (fles)        € 26,00 

Cava (fles)         € 32,00  

Champagne (fles)        € 65,00  

 

Borrel 

 
Brood met dips  

Aïoli - pesto - Italiaanse tomatensalsa    € 6,50  

Gemarineerde manchego      € 6,75  

Olijven        € 4,75  

Gemengde noten       € 4,25  

Kipchunks        € 7,75  

Kaastengels        € 6,75  

Bitterballen        € 6,50  

Vegetarische loempia’s      € 5,75  

 

Te bestellen vanaf 15 personen: 

 

Bittergarnituur “De Rechtbank”     € 0,99 per stuk 

Kaastengels – bitterballen – vegetarische loempia’s – vlammetjes – gamba’s 

 

Wraps “De Rechtbank”      € 6,95 per persoon 

Met een vis, vlees of vegetarische vulling 

 

Frietjes met mayonaise (midnight snack)    € 2,50 per persoon 

  



 

 

Diner 

Ook voor een uitgebreid diner bieden wij meerdere mogelijkheden. Voor gezelschappen 

van 10 tot 95 personen verzorgen wij een sitdown diner aan gedekte, lange tafels. Wij 

werken met  een seizoensmenu met keuze uit vier voorgerechten, vier hoofdgerechten en 

vier desserts.  

Gezelschappen vanaf 25 personen vragen wij vooraf één menu samen te stellen uit het 

groepsmenu voor het gehele gezelschap. Het groepsmenu is tevens uit te breiden naar 

een viergangen menu. Het is ook mogelijk een eigen menuvoorstel te doen, wij kijken 

graag naar de mogelijkheden! 

Driegangendiner       € 33,50 per persoon 

Viergangendiner       € 39,50 per persoon 

 

 

Walking dinner 

Je kunt bij ons kiezen voor een walking dinner; deze dinervariant leent zich uitstekend 

voor informele gezelschappen en/of netwerkgelegenheden. Het walking dinner 

bestaat kleine gerechtjes van de menukaart die uitgeserveerd worden op side plates 

zodat de gasten ook staand kunnen dineren. Het walking dinner is geschikt voor groepen 

tussen de 20 en 200 personen, wordt vanaf vijf gangen geserveerd en is uit te breiden 

tot acht gangen.  

Walking dinner       € 35,50 per persoon 

 (o.b.v. vijf gangen) 

 

Zaalhuur 

De Vrouwe Justitiazaal is geschikt voor feesten tot 250 gasten. In deze zaal zetten we 

met de aanwezige inrichting graag de opstelling neer die jij graag wilt. Daarnaast staat 

er team van barmedewerkers klaar voor alleen jou en jouw gasten. Vaak kun je in de 

ochtend de zaal al in om jouw feest tot in de puntjes voor te bereiden. De zaalhuur 

wordt, indien de beschikbaarheid het toelaat, per dag berekend (11:00 uur – 1:00 uur).  

Zaalhuur zo t/m do       € 300,00 per dag 

Zaalhuur vr & za       € 550,00 per dag  

 

 


