
 

 

Jullie bruiloft in de voormalige Utrechtse rechtbank 

 

Jullie gaan trouwen! Van harte gefeliciteerd, jullie gaan een mooie en spannende tijd 

tegemoet.  

 

Vaak is de eerste stap bij het organiseren van een bruiloft het bepalen van de locatie. 

Aan de hand hiervan kunnen jullie namelijk de verdere invulling gaan bepalen zoals het 

aantal personen per onderdeel van de dag, de wensen voor het diner en de feestelijke 

aankleding en dus uitstraling van jullie trouwdag. Jullie hebben hier vast al mooie 

ideeën over en een flexibele houding vanuit de locatie is dan erg belangrijk. Met een 

klein team van enthousiaste medewerkers, en één vast contactpersoon voor jullie, 

denken wij graag met jullie mee en bespreken we jullie specifieke wensen tijdens een 

persoonlijk gesprek en tevens rondleiding op onze locatie(s). 

 

De mogelijkheden zijn legio: een borrel met taart en prosecco toost, een viergangen 

diner voor al jullie (dag)gasten of een spetterend feest met live band of DJ in jullie 

eigen ‘rechtszaal’. Nadat jullie tot in de late uurtjes gefeest hebben, kunnen jullie bij 

ons overnachten zodat jullie de volgende ochtend met een select gezelschap na 

kunnen praten over deze geweldige dag onder het genot van een heerlijk ontbijt.  

 

Geen standaard bruiloft, maar een uniek huwelijksfeest op basis van jullie wensen: 

dáár gaan wij voor. Wij hopen jullie te mogen ontvangen voor een afspraak bij de 

Rechtbank! Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen via 030 2330 030 of 

Reserveren@DeRechtbank.com. 
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Locatie en zaal 

 

De Rechtbank ligt midden in het centrum van Utrecht vlakbij de Dom en is dus een zeer 

geschikte locatie voor een echte stadsbruiloft. Onze Vrouwe Justitiazaal is geschikt 

voor feesten tot ongeveer 250 personen, afhankelijk van jullie wensen en de opstelling 

van de zaal die volledig naar eigen wens in te richten is. In deze ruimte hebben jullie de 

beschikking over o.a. een eigen bar (van maar liefst 10 meter lang!) met LED-verlichting, 

geluidsinstallatie met beamer en scherm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dranken 

 

Wij bieden een compleet assortiment dranken aan. Heerlijke huiswijnen, Jupiler van de 

tap en natuurlijk diverse soorten frisdrank. Jullie kunnen ook kiezen voor een bruisend 

ontvangst met bubbels of een speciaal op het diner afgestemd wijnarrangement. Aan de 

hand van jullie wensen adviseren we graag welk drankarrangement het beste bij jullie 

past. Iets speciaals aan jullie feest toevoegen? Dan zorgen we voor een aparte bar met 

de lekkerste cocktails en/of gin-tonics! 

 

Hapjes 

 

Gedurende de avond kunnen verschillende soorten hapjes geserveerd worden. Kies 

bijvoorbeeld voor bittergarnituur De Rechtbank met gamba’s, kaasstengels, 

vegetarische loempiaatjes en natuurlijk bitterballen. We bieden ook koude hapjes aan 

in de vorm van wraps met een vis/vlees/vega-vulling. Na een avond feesten kunnen 

jullie jullie gasten verblijden met een midnight snack zoals een frietje met mayonaise of 

misschien hebben jullie hier een eigen suggestie voor.  



 

 

Diner 

 

Ook voor een uitgebreid diner bieden wij 

meerdere mogelijkheden. Voor gezelschappen 

van 10 tot 95 personen werken we met  een 

seizoensmenu met keuze uit 4 voorgerechten, 

4 hoofdgerechten en 4 desserts.  

Gezelschappen vanaf 25 personen vragen wij 

vooraf 1 menu samen te stellen voor het 

gehele gezelschap. Het menu is tevens uit te 

breiden naar een viergangen menu. Heel 

graag maken wij in samenspraak met jullie een 

passend menuvoorstel. 

 

Walking dinner 

 

Jullie kunnen ook kiezen voor een walking dinner; deze dinervariant leent zich 

uitstekend voor informele gezelschappen. Het walking dinner bestaat kleine 

gerechtjes van de menukaart die uitgeserveerd worden op side plates zodat jullie 

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

de 20 en 200 personen, wordt vanaf vijf gangen geserveerd. 

 

Andere dinerwensen? 

Heel graag maken wij in overleg met jullie een menuvoorstel naar wens. 

 

Muziek 

 

Wat is een feest zonder muziek? Jullie kunnen hiervoor geheel kosteloos gebruik maken 

van onze geluidsinstallatie. Jullie kunnen een eigen voorkeur wat betreft muziekgenre 

aan ons doorsturen. De geluidsinstallatie is alleen geschikt voor achtergrondmuziek.  

 

Willen jullie echt een knalfeest? Dan kiezen jullie natuurlijk voor een live band of DJ! 

Wij hebben inmiddels een uitgebreid netwerk van professionele bands en DJ's die jullie 

feest kunnen voorzien van fantastische muziek en een volle dansvloer. Mochten jullie 

suggesties willen, bekijk dan eens onze entertainment website! Daarnaast hebben we 

een professioneel DJ meubel inclusief boxen wat gehuurd kan worden. Dan hoef je 

alleen zelf nog de DJ te regelen en de lichten. 
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Overnachting en “The Day After” ontbijt 

 

Na een knalfeest rol je het liefst gelijk je bed in, ook dat kan bij ons! Kies bijvoorbeeld 

voor een Court Room Deluxe zodat jullie direct vanaf het feest naar boven kunnen. Of 

misschien overnachten jullie liever op een iets afgelegener plekje in een kamer aan de 

Nieuwegracht? Jullie overnachting nóg specialer maken? Reserveer dan een unieke 

suite bij Mother Goose aan de  Ganzenmarkt of Eye Hotel aan de Wijde Begijnestraat 

(beiden op loopafstand van De Rechtbank).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Court Hotel              Mother 

Goose     Eye Hotel 

     

Wat is er leuker dan dat niet alleen jullie na het feest blijven overnachten maar ook al 

jullie gasten moe maar voldaan naar hun hotelkamer kunnen? Op die manier hoeven zij 

geen rekening te houden met bijvoorbeeld het vervoer terug naar huis. We maken graag 

een speciale prijsafspraak, niet alleen voor jullie maar ook voor jullie gasten!  

 

Het leukste is om de hele dag én avond nog eens door te nemen met jullie allerbeste 

vrienden en familie, dat kan het beste op “the day after”. Een heerlijke kop koffie of thee 

erbij en natuurlijk een uitgebreid ontbijtbuffet: laat die verhalen maar komen!  

 

 

  



 

 

De leukste wedding tips! 

 

Iedere bruiloft is anders, jullie kunnen de dag (of dagen!) inrichten zoals jullie zelf 

willen, er zijn zóveel mogelijkheden. Hieronder staan wat anders-dan-anders tips voor 

een fantastische bruiloft! 

 

- Een bruiloft heeft één programma onderdeel wat jullie niet achterwege kunnen laten: 

de ceremonie. Deze kan plaatsvinden aan het begin of eind van de middag maar natuurlijk 

ook in de avond met het feest er gelijk achteraan!  

- Naast de ceremonie kunnen jullie een geheel eigen programma samenstellen, denk aan: 

een lunch met een select gezelschap, een eenvoudig of juist heel uitgebreid diner, een 

knusse borrel, een receptie, of misschien wat “gekkere” dingen als een auto 

puzzeltocht, een welkomst ontbijtje of een boottocht door de Utrechtse grachten. 

- Zelf niet zo’n zin in al het regelwerk? Schakel een weddingplanner in! En denk dan 

vooral niet aan overdreven Amerikaanse weddingplan taferelen: in Nederland zijn 

weddingplanners echt niet zo duur en omdat zij goede contacten hebben kan het weer 

schelen in andere kosten. 

- Je allerbeste vriend/vriendin/zus/broer vragen als ceremoniemeester is natuurlijk 

superleuk, maar houd er wel rekening mee dat zij op de dag zelf voornamelijk aan het 

“werk” zijn. Jullie kunnen ook een weddingplanner inhuren die alléén als 

ceremoniemeester fungeert; van tevoren regel je dus alles lekker zelf maar op de dag 

zelf zorgt de weddingplanner ervoor dat alles op rolletjes loopt. Zo kunnen ál jullie 

gasten 100% genieten van jullie bruiloft.  

- muziek kan ontzettend veel toevoegen aan jullie trouwdag. En denk dan niet alleen aan 

de band of DJ tijdens jullie feest, maar ook aan de muziek tijdens jullie ceremonie. Een 

CD’tje opzetten is natuurlijk leuk, maar wat als jullie lievelingsliedjes live gespeeld 

worden door bijvoorbeeld een zangeres met gitarist? Dan hoef je ook niet bang te zijn 

dat de play-knop hapert…  

- geen zin in een stijve openingsdans? Maak een leuk filmpje die jullie als opening van het 

feest laten zien! Ook leuk voor ene spectaculaire entree…  

- het is natuurlijk heerlijk om jullie eigen bed in te duiken na de bruiloft, maar willen 

jullie nog iets langer op jullie roze wolk blijven zitten dan kunnen jullie het beste een 

hotelovernachting boeken.  

- een trouwambtenaar hoeft niet meer per se via de gemeente geregeld te worden. Jullie 

kunnen ook een zelfstandig trouwambtenaar inhuren. Zo kunnen jullie zelf de persoon 

kiezen waar jullie een klik mee hebben zodat jullie ceremonie nóg persoonlijker wordt. 

Of nóg beter: vraag jullie vrienden om zoveel mogelijk te doen tijdens de ceremonie. 

Want wees eerlijk: niemand zit te wachten op een standaard praatje over de historie van 

de locatie toch…?  

- Regel glowsticks voor jullie feest en deel deze halverwege de avond uit, dat geeft nóg 

meer sfeer! 

- Organiseer een “The day after brunch”: met een klein gezelschap na kletsen over dé 

dag. 

  



 

 

Prijzen 

 

Dranken 

 

Drankarrangement Hollandse bar     € 6,00 p.p./uur  

(v.a. 3 uur) 

Jupiler van de tap – huiswijnen – frisdranken – binnenlands gedestilleerd 

Jupiler van de tap                  € 2,60  

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

Frisdrank        € 2,40  

Prosecco (per fles)        € 26,00  

Cava (per fles)        € 32,00  

Champagne (per fles)       € 68,00  

 

Borrel 

 

Brood met dips  

Aïoli - pesto - Italiaanse tomatensalsa    € 6,50  

 

Gemarineerde manchego      € 6,75  

Olijven*        € 4,75  

Gemengde noten       € 4,25  

 

Bittergarnituur “De Rechtbank”     € 0,99 per stuk 

Kaastengels – bitterballen – vegetarische loempia’s –  

vlammetjes – gamba’s 

 

Wraps “De Rechtbank”      € 6,95 per portie  

Met een vis, vlees of vegetarische vulling    (3 stuks) 

 

 

Midnight snack (frietjes met mayonaise)    € 2,75 per persoon 

 

Diner 

 

Driegangendiner       € 33,50 per persoon 

Viergangendiner       € 39,50 per persoon 

Walking dinner       € 35,50 per persoon 

(o.b.v. 5 gangen) 


