Informatiebrochure Vergaderingen, Feesten & Partijen

Over Restaurant Griftpark 1
Midden in het Griftpark, aan de rand van het centrum, ligt Restaurant Griftpark 1.
Op elk moment van de dag bent u van harte welkom voor een kleine of
uitgebreide lunch, een borrel of diner in een gezellige en ontspannen sfeer.
Een Franse keuken met mediterrane invloeden, de goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer, de vele
mogelijkheden voor privé diners en zakelijke bijeenkomsten voor grote en kleinere groepen, samen met ons à la carte
restaurant, zorgen ervoor dat wij aan al uw wensen kunnen voldoen.
Op de benedenverdieping bevindt zich ons à la carte restaurant. Elke dag geopend vanaf
12.00 voor lunch, diner en borrel. Kijkt u op onze website, www.griftpark1.nl, voor de
lunch-, diner en wijnkaart.
Zomers hebben wij een groot terras met uitzicht op de Dom en de vijver in het park.
Boven is er ruimte voor feesten, vergaderingen en alle mogelijke bijeenkomsten, voor
grote en kleinere groepen. Restaurant Griftpark 1 is tevens een erkende trouwlocatie.
Er bevindt zich ook een groot dakterras met een prachtig uitzicht over het park, en de
skyline van Utrecht. Overigens zijn wij zeer toegankelijk voor rolstoelgebruikers en
beschikken wij over een invalidentoilet.
In deze brochure kunt u alle relevante informatie terug vinden. Mocht u meer informatie
willen hebben, kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen. Tevens is het
mogelijk een vrijblijvende optie te nemen op een van onze zalen.

Wijzigingen en prijzen vermeld in deze folder zijn onder voorbehoud. Druk: november 2016

Prijzen & zaalhuur vergaderingen
Zaal met uitzicht op vijver*----------------Zaal met uitzicht op Dom -----------------Hele bovenverdieping -----------------------

(maximaal 30 personen)----------------------(maximaal 50 personen)----------------------(maximaal 100 personen) --------------------

Dagdelen:

Ochtend van 09.00 tot 13.00 uur
Middag van 13.00 tot 17.30 uur**

Koffie, cappuccino, koffie verkeerd------Kan thee (10 kopjes)-----------------------Cake / gebak per persoon vanaf-----------Frisdranken per consumptie vanaf--------Melk / karnemelk---------------------------3 Belegde broodjes--------------------------Koffietafel per persoon vanaf---------------

€
€
€
€
€
€
€

1,50
11,00
0,90
1,90
2,00
6,00
11,50

€
€
€

95,- per dagdeel
150,- per dagdeel
220,- per dagdeel

Huur flip-over-------------------------------Huur white bord----------------------------Huur overheadprojector-------------------Huur projectiescherm----------------------Huur beamer--------------------------------Huur laptop---------------------------------Huur microfoon------------------------------

€
€
€
€
€
€
€

12,00
20,00
20,00
12,00
50,00
50,00
8,00

Overige audiovisuele middelen kunnen via ons worden gereserveerd.
*) Deze zaal heeft een open verbinding met de begane grond. U komt dus via de trap direct in deze zaal.
Dit is tevens de doorgang voor de zaal met uitzicht op de Dom.
**) Gebruik van de zaalruimten voor vergaderingen e.d. na 17.30 uur gaat in overleg.
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À la carte dineren vanaf 10 personen
Voor gezelschappen vanaf 10 personen is het mogelijk om à la carte te dineren. In dit geval moet er op
drukke avonden rekening gehouden worden dat de wachttijd langer zal zijn.
Een keuzemenu beperkt deze wachttijd. Een keuzemenu kan de gast zelf samenstellen uit de gerechten die
op de menukaart staan (zie website). Het is tevens mogelijk het keuzemenu te laten samenstellen door de
chef-kok.

Een keuzemenu dient minimaal twee dagen van tevoren worden doorgegeven. Indien u andere wensen
heeft betreffende een dieet of vegetarische gerechten, kunt u altijd contact met ons opnemen. De prijzen
van dranken kunt u terugvinden in deze brochure.

Prijzen recepties, diners & feesten

Voor recepties, lunch, brunch, diners en feesten kunt u één van de zalen op de
bovenverdieping van Griftpark 1 reserveren. Ook is het mogelijk het gehele
restaurant af te huren.

Afhuren hele pand voor diner, buffet of receptie

maandag t/m zondag------------

(minimale besteding)------------------------

€ 6100,-

Ontbijtbuffet
Wij bieden u dit ontbijtbuffet aan voor € 17,50 per persoon (mogelijk vanaf 8:00 uur ’s ochtends,
vanaf 30 personen).
• wit brood
• bruin brood
• croissant
• harde broodjes
• krentenbrood
• Duits brood
• Zweeds brood

• kaas
• vleeswaren
• roomkaas met kruiden
• zoetigheid
• verse fruitsalade
• muesli
• kwark
• yoghurt

•
•
•
•

gekookte eieren
roereieren
eieren met spek
warme worstjes

•
•
•
•
•

melk
karnemelk
koffie
thee
jus d’orange

Brunchbuffet
Wij bieden u dit brunchbuffet aan voor € 17,50 per persoon (mogelijk vanaf 10 personen).
• diverse soorten
broodjes
• diverse soorten
brood
• saucijzenbroodjes
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• soep
• varkenslende
met roomsaus

• kaas
• vleeswaren
• zoetigheid

• twee soorten salades
• diverse groenten
• aardappelgarnituren

• koffie
• thee

Koffietafel
Wij bieden u deze koffietafel aan voor € 13,50 per persoon (mogelijk vanaf 10 personen).
•
•
•
•
•

wit en bruin brood
diverse soorten broodjes
3 soorten kaas
3 soorten vleeswaren
boter

•
•
•
•
•
•

zoetigheid
kopje soep
koffie
thee
melk
karnemelk

Uit te breiden met:
• kroket ---------€
1,50
• vers fruit-------€
1,00

High-tea
Wij bieden u deze High-tea aan voor € 17,50 per persoon (mogelijk vanaf 10 personen).
Sandwiches:
• gerookte zalm
• komkommer
• Old Amsterdam

Muffins:
• rum-rozijnen
• chocolade-macadamia

Quiche:
• diverse soorten
Scones:
• naturel
• rozijnen

En verder:
• petit fours
• roombotercake
• chocoladecake
• fruitcake
• jam en slagroom
• koffie en thee

Dinerbuffet
Wij bieden u dit warm/koud buffet aan voor € 27,50 per persoon (mogelijk vanaf 25 personen).
Koud buffet:
• serranoham
• vegetarische pasta salade
• vleessalade
• gerookte zalm
• gepocheerde Noorse zalm
• gerookte rib-eye
• gevulde eieren
• gevulde tomaten
• cocktailsaus
• remouladesaus
• stokbrood en Turks brood

Warm buffet:
• aardappel gratin
• pilavrijst
• diverse soorten groenten
• pikante kipstoof schotel
• Ierse lamstoofpot
• vegetarische spinazie lasagne

Uit te breiden met:
• witvispaté--------------• gevogeltepaté----------• kipsaté------------------• gekruide kalfslende---• gerookte paling-------• gemengde salade-------

Dessertbuffet
Wij bieden u dit dessertbuffet aan voor € 7,95 per persoon (mogelijk vanaf 25 personen).
•
•
•
•
•

tweekleuren vruchtenbavarois
notenparfait
taart van diverse soorten roomijs
verse fruitsalade
koude sabayon

•
•
•
•
•
•

slagroom
warme apfelstrudel
warme kersencompote
drie soorten chocolademousse
warme abrikozencompote
diverse soorten kaas

€
€
€
€
€
€

1,75
1,75
1,50
3,00
2,00
1,00

Tapas
Koud:
• Turks brood met alioli, tapenade en quacamole-------------------------------------------------------------• Tabouleh salade--------------------------------------------------------------------------------------------------• Spinaziesalade met geitenkaas en pecan noten--------------------------------------------------------------• Gemarineerde olijven met feta---------------------------------------------------------------------------------• Carciofi marinati (Gemarineerde artisjok)-------------------------------------------------------------------• Melanzane (Geroosterde aubergine)--------------------------------------------------------------------------• Jamon serrano (Spaanse ham)---------------------------------------------------------------------------------• Queso manchego (Spaanse schapenkaas)--------------------------------------------------------------------• Queso cabrales (Spaanse blauwe kaas)-----------------------------------------------------------------------• Boqarones (ingelegde ansjovis)---------------------------------------------------------------------------------

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,60
2,25
2,25
1,60
1,60
1,60
2,25
1,75
1,75
1,80

Warm:
• Nacho’s met kaas en quacamole-------------------------------------------------------------------------------• Patatas bravas (mediterrane friet met pikante saus)--------------------------------------------------------• Champiñones al ajillo (champignons in knoflooksaus)-----------------------------------------------------• Huevos duros picantes (pittige eieren)-----------------------------------------------------------------------• Albondigas (gehaktballetjes in pittige tomatensaus)--------------------------------------------------------• Pollo al ajillo (kip in knoflook)---------------------------------------------------------------------------------• Kofta (lamsgehaktballetjes met pijnboompitjes en rozemarijn)-------------------------------------------• Calamaris a la romana (gefrituurde inktvisringen)----------------------------------------------------------• Gamba’s a la plancha (gamba’s van de plaat)-----------------------------------------------------------------

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,00
1,50
2,00
2,00
1,75
1,75
2,00
2,00
2,50

De prijzen zijn per persoon (mogelijk vanaf 15 personen). U kunt het invullen zoals u wilt. Als
diner: vanaf € 22,- per persoon.
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Borrelhapjes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wrap met kruidenkaas en gerookte zalm- €
Glaasje gevuld met soep-------------------- €
Prikker met tomaat, olijf en mozzarella--- €
Koude garnalen bitterbal--------------------- €
Couscous salade----------------------------- €
Sandwich met roomkaas en komkommer €
Canapé met eendenlever mousse----------- €
Komkommer gevuld met filet americain-- €
Sashimi salade met pikante saus------------ €

1,50
1,50
1,50
1,75
1,50
1,50
2,00
1,50
2,00

Warm:
• Bittergarnituur-------------------------------- €
9,80
20 stuks, keuze uit bitterballen, gehaktballetjes,
vlammetjes, mini kaassoufflés, of een mix hiervan
• Bittergarnituur-------------------------------20 stuks, met van Dobben bitterballen

€

12,50

• Mini saucijzenbroodjes --------------------20 stuks

€

10,00

Koud:
• Borrelgarnituur------------------------------- €
9,80
20 stuks, keuze uit jong belegen kaas, vockingworst,
leverworst, salami, of een mix hiervan
Overig:
• Portie zoute koekjes-------------------------• Portie gemengde nootjes -------------------• Portie tortilla chips met salsa --------------• Portie olijven----------------------------------

€
€
€
€

3,00
3,00
3,20
3,00

Contact & Routebeschrijving
Wij zijn maandag t/m zondag vanaf 12:00 uur geopend.
Adres:
Website:

Blauwkapelseweg 30
3572 KC - Utrecht
www.griftpark1.nl

Telefoon:
Facebook:
E-mail:

Hier neemt u de afslag “Veemarkt”, richting Utrecht
stad. Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor de
Kardinaal de Jongweg op. Bij de tweede rotonde
(Eykmanplein) gaat u links af (¾) naar de
Blauwkapelseweg. Het restaurant ziet u na 500 meter
aan uw rechterzijde.

030-2716699
https://www.facebook.com/griftpark1/
info@griftpark1.nl

Openbaar vervoer:
Vanaf Centraal Station Utrecht is ons restaurant te
bereiken via buslijn 5 richting Voordorp.
U stapt uit bij de halte Kleine Singel, steekt de weg
over en loopt door het Griftpark rechtdoor naar ons
restaurant.
Parkeren:

Vanaf de A2:
Hier neemt u afslag “Utrecht Noord” en volgt u de
ringweg N230. Deze rijdt u helemaal af tot
aan het Robert Koch plein, met links Tuincentrum
Overvecht. Op deze rotonde gaat u rechts af
de Darwindreef op. Na het spoor heet deze weg de
Eykmanlaan. Volg deze weg tot aan de rotonde
(Eykmanplein) en ga hier rechtdoor.
Dit is de Blauwkapelseweg. Het restaurant ziet u
na 500 meter aan uw rechterzijde.

Iets voorbij de oprit naar het restaurant is een
parkeerterrein met de inrit net voor de bocht. Dit is
wel betaald parkeren tot 23.00 uur. Verder kan er
geparkeerd worden in de straten tegenover het
restaurant, eveneens betaald parkeren.
De dichtstbijzijnde parkeergarage is “de Grifthoek”,
aan de Wittevrouwensingel. U kunt hier tot 23:00 uur
inrijden en is de gehele dag en nacht geopend om uit te
rijden. Deze parkeergarage is aanzienlijk goedkoper
dan de andere parkeermogelijkheden.

Capaciteit
Begane
Grond

Zaal met
uitzicht op de
vijver

Zaal met
uitzicht op de
Dom

Hele
verdieping

Hele verdieping
met dakterras
(al dan niet overdekt)

Diner, High-tea,
buffet, koffietafel:
Standaard opstelling

85

32

60

80

140

Vergaderingen:
Theateropstelling
Klasopstelling
Carréopstelling

optie
optie
optie

35
25
20

70
50
30

-

-

optie
optie

40
-

70
60

130
120

170
160

Feesten en recepties:
Standaard opstelling
Standaard opstelling
met band of DJ

NB: De gegeven getallen zijn richtlijnen die zijn bepaald aan de hand van
een standaard opstelling. Het is uiteraard mogelijk om van de standaard
opstelling af te wijken, dit in overleg.
Afhankelijk van uw bijeenkomst en wensen, zal in overleg worden bepaald in hoeverre
onze locatie qua capaciteit geschikt is. Het is ook mogelijk om het hele pand af te huren.
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Extra huurmogelijkheden
•
•
•
•
•
•
•

Dansvloer 4 bij 5 meter (incl. transport en montage)-------Tent op dakterras-------------------------------------------------Huur projectiescherm--------------------------------------------Huur beamer------------------------------------------------------Huur laptop ------------------------------------------------------Huur microfoon--------------------------------------------------Nachthuur per uur (vanaf 1:00 uur ’s nachts)-----------------

€ 200,€ 300,€ 12,€ 50,€ 50,€
8,€ 100,-

Muziekverzorging
Wanneer u voor uw feest een DJ of band wilt inhuren,
is dat uiteraard mogelijk. Het boeken van een DJ
of band is iets waar u zelf voor zorgt. Voorwaarde is
dat het geluidsniveau niet boven de 90 dB komt. Wij
kunnen u eventueel in contact brengen met
verschillende DJ’s.
Onze geluidsinstallatie is niet geschikt om te koppelen
aan de apparatuur van een DJ of band. Deze dient de
DJ of band zelf mee te nemen.
Wijzelf beschikken over een muziekcomputer.
Deze bestaat uit een ruime collectie in de meest

uiteenlopende genres. U kunt kosteloos van deze
mogelijkheid gebruik maken, als zijnde achtergrondmuziek. U kunt vooraf één of meerdere genres
doorgeven, die tijdens uw bijeenkomst zullen worden
afgespeeld. Het is niet mogelijk om als gast de
computer zelf te bedienen.
Het is ook mogelijk om uw laptop (eventueel in
combinatie met een beamer, om uw films af te spelen)
of IPod op onze geluidsinstallatie aan te sluiten. Ook het
afspelen van Cd’s is geen probleem, mits deze niet
gebrand zijn.

Restaurant Griftpark 1
Blauwkapelseweg 30 3572 KC Utrecht
telefoon 030-2716699
info@griftpark1.nl www.griftpark1.nl

