
 

  



 
 

REGULIER ASSORTIMENT - INLEIDING  
 
Vineyard is de horeca- en cateringexploitant van het Academiegebouw en de Faculty Club van 
Universiteit Utrecht. Voor u ligt het foodbook dat betrekking heeft op deze locatie en is opgebouwd 
uit de meest voorkomende culinaire invullingen tijdens evenementen en bijeenkomst; ontvangst- en 
pauzemomenten, lunches, borrels en diners.  
 
FLOSS (fresh, local, organic, seasonal, sustainable) 
Naast de voorkeur voor verse, pure producten wordt uitsluitend gewerkt met seizoensgebonden 
menu’s en ingrediënten. Als er iets wordt aangevraagd dat niet ‘in het seizoen’ is, dan wordt er een 
alternatief geboden. Verder wordt er alleen gewerkt met duurzame producten die van dichtbij 
komen. Dus: geen biologische aardbeien uit Zuid-Amerika, maar alleen Hollandse aardbeien als ze 
in Nederland verkrijgbaar zijn. Wij zijn goed in wat wij noemen 'local globalisation', internationale 
gerechten gekookt in Utrecht mét lokale en/of Hollandse seizoensproducten. Een lokale 
wereldkeuken dus. 
 
Voorbeelden van leveranciers/partners 
Smit & Dorlas koffie uit Mijdrecht (medeoprichter 4C associatie, samenwerking Fairtrade Max 
Havelaar, Rainforest Alliance bonen) 
Eieren zijn van scharrelkippenbedrijf Lagerwey uit de Betuwe 
Koekjes van de Koekfabriek, waar de bakkers een verstandelijke beperking hebben 
Sappen en fruit van fruitbedrijf v.d. Grift & ZN uit Utrecht 
(BIO)sappen van Schulp uit Breukelen 
Yoghurt van Anna’s hoeve uit Abcoude, (h)eerlijke prijswinnende yoghurt 
Spelt voor 100% natuurlijk brood en Steenhouder Vianen als echte eerlijke lokale bakker 
Driessen Food uit Bunnik biedt groente van dichtbij   
Oudwijker kaas, Romero uit IJsselstein, Petit Doruvael uit Montfoort 
Tomaat Americain van Groentegoed (in samenwerking met de Verspillingsfabriek) 
Typische Utrechtse banketbakker Theo Blom voor Sol koekjes, Domtorentjes en spritsen 
 
CONTACT 
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de invulling van uw receptie na een academische 
plechtigheid lichten wij graag de mogelijkheden (persoonlijk) toe. Neem gerust contact met ons op: 
 
T: 030-253 8896 
E: info@vineyarduu.nl 
 
Voor een zaalreservering verwijzen wij u graag naar de afdeling zaalreserveringen van Universiteit 
Utrecht.  
 
T:  030-253 8254 / 030 – 253 2154 
E:  reserveringen.academiegebouw@uu.nl 
 
Team Vineyard  
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Ontvangen, pauzeren, vergaderen 
 
Lunchen 
 
Borrelen & feesten   
 
Dineren 
 
Prijzen dranken 
 
Wijnkaart  
 
 
 
  



 
 

ONTVANGEN, PAUZEREN, VERGADEREN  
 
Wij bieden keuze uit verschillende zoetigheden, gezonde en hartige items voor ontvangst, pauze of 
in de ruimte tijdens de vergadering. Een aantal producten is het hele jaar verkrijgbaar, een aantal 
items is seizoensgebonden. Alle items zijn te bestellen per 10 stuks.  
 
 
ZOETIGHEDEN 
 
Koektrommel Koekfabriek        0.75  
Bij de Koekfabriek werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Hierdoor hebben ze een leuke werkplek, staan midden in de maatschappij en  
bakken de allerlekkerste koekjes! 
 
Domtorentjes          2.00 
Specialiteit sinds 1922.  
Een Domtorentje is een groot uitgevallen bonbon van pure chocolade  
met een heerlijk romige chocoladevulling.  
 
Sol koekjes          0.75 
Koekjes met logo Universiteit Utrecht. 
De Universiteit Utrecht werd opgericht in 1636 en kreeg de Aula toegewezen.  
De universiteit koos de zinspreuk Sol Iustitiae Illustra Nos 
(Zon der gerechtigheid verlicht ons) en een zon (Sol) als symbool.  
De spreuk is terug te vinden op de zonnebol op het Domplein en  
in één van de gebeeldhouwde reliëfs op de gevel. 
 
Petit fours          2.50 
Van de lokale bakker Theo Blom, deze zijn ook met eigen logo te bestellen (+0.60) 
 
Red velvet cake          2.80 
Traditionele Amerikaans caketaartje  
 
Carrot cake          2.80 
Wortelcake met romige crème laag 
 
Universiteitspatisserie        3.80 
4 soorten ambachtelijke mini zoetigheden, 2 per persoon. 
 
 
GEZOND 
 
Haverkoek van de Koekfabriek       2.30 
Koek van de Koekfabriek is ambachtelijk, vers en overheerlijk!  
En met liefde gemaakt door wel héél bijzondere koekenbakkers.    
    
Handfruit          1.00 
Van het seizoen 
 
Fruitsalade          1.55 
Van het seizoen 
 
 
 
 



 
 
 
Smoothie          3.00 
Met groente 
 
NADA            2.80 
Gevriesdroogde fruitsnacks, gezond en 100% natuurlijk      
 
 
VAN HET SEIZOEN 
 
Herfst/winter 
 
Appel & peren plaatcake        1.30 
Roombotercake met appel, peer en specerijen 
 
Sticky brownie          1.30 
Van donkere chocolade, karamel, noten 
 
Lente/zomer  
 
Citroen           1.55 
Kruimeldeeg met citroen crème 
 
Blondie          0.80 
Witte chocolade ‘brownie’ 
 
 
  



 
 

  



 
 

LUNCHEN 
 
De lunches bestaan uit een combinatie van bruine en witte broodjes (focaccia’s, ciabatta’s en 
stukken stokbrood), divers belegd. Beleg, spreads en garnering kunnen wisselen. Voorbeelden: 
 
Ciabatta met pompoenhumus, feta, geroosterde pompoen en veldsla 
Olijven nature stokbrood met tomaat americain, basilicumcrème en geroosterde courgette 
Zeelander bruin brood met bietenhummus, gegrilde groenten, gerookte amandelen en kropsla 
Bagel met gerookte zalm, crème fraiche spread, zwarte peper en gemengde salade 
Waldkorn bol met salade van rivierkreeftjes, cocktailsaus, ijsbergsla en cherrytomaatjes 
Meergranen stokbrood met makreelsalade, rucola en kappertjes 
Tortillawrap tandoori kip met yoghurtsaus, ijsbergsla en komkommer 
Spelt ciabatta met ossenworst, truffelmayonaise en zoetzure uitjes 
Mediterraanse focaccia met roomkaas, rauwe ham en rucola 
 
Sandwichlunch          8.95 
Twee broodjes per persoon 
Handfruit 
Melk en karnemelk 
         
Lunchbreak          13.50 
Seizoenssoep  
Twee broodjes per persoon 
Gezonde bowl  
Melk, karnemelk en sappen 
 
Losse soepen          1.80 
Romige Thaise kokossoep met citroengras, gember en limoen 
Geroosterde tomaat met tijm en rozemarijn 
Zoete aardappelsoep met wortel, pompoen en specerijen 
Tom Kha Kai: romige kokos kippensoep met gember, limoen, koriander  
en paddenstoel 
 
Losse single salads in minibowl of tumbler gepresenteerd      
Mini buddha bowl met quinoa, komkommer, avocado, cherrytomaat, bundelzwammen,  4.10 
vadouvan crème en geroosterde pitten en zaden 
Spanish bowl: paella rijst met gerookte paprika, komijn en kaneel, tomaat,   3.60 
geroosterde bloemkool en saus van yoghurt 
Poké bowl ‘no-waste’ salade sushirijst, groenten, kruiden en zalm of tonijn   4.60 
(afhankelijk van seizoen) 
Seizoenssalade gepresenteerd in tumbler      2.00  
 
Losse snack 
Flammkuchen classic met crème fraiche, gerookt buikspek,     3.00 
oude Utrechtse grachtkaas en peterselie 
Flammkuchen met crème fraiche, oude Utrechtse grachtkaas, rode ui, tomaat  3.00  
Groententaartje met pecorino en notencrumble       3.85 
Spring roll met pittige chilisaus (1 of 2 stuks)      1.55 / 3.00 
Fried wrap met hummus, geitenkaas, avocado, gekonfijte tomaat, limoen en koriander  2.60 
Beemster kaasbroodje of saucijzenbroodje      2.60 
Broodje Van Dobben kroket         2.60 
Broodje groentekroket         2.60 
 
 

 



 

 
 

 

  



 
 

BORRELEN & FEESTEN 
 
De koude en warme hapjes bestaan uit ‘year around’ items en seizoensgebonden hapjes. 
Tafelgarnituren en basis hapjes zijn per 10 personen te bestellen. Alle koude bites en 
seizoensgebonden hapjes zijn vanaf minimaal 15 personen te bestellen. 
 
 
TAFELGARNITUUR 
 
Noten & bladerdeeg         1.55  
Luxe gemengde noten, kaascrackers en gezouten roomboterkoekjes 
 
Groentechips met kerriemayonaise       2.60 
Pastinaak, wortel, aardappel en rode biet 
Gebakken in biologische zonnebloemolie 
Bestrooid met zeezout 
 
Noten, olijven en crudités        1.80 
Gemengde noten, olijven en crudités met tuinkruiden dipsaus 
 
Utrechtse kazen            2.10 
Utrechtse grachtkaas, Petit Doruvael uit Montfoort , Romero uit Nieuwegein,  
wijngaard geitenkaas uit Woerden, met notenbrood, compote en  Druiven 
 
Utrecht           1.80 
Kromme Rijnworst, Utrechtse kaas, Vockingworst, Petit Doruvael uit Montfoort,  
komkommersticks en peterseliedip 
 
World           3.10 
Cashew in Raz el Hanout, gemarineerde Lucques olijf, groentechips  
en nori tempura  
 
 
KOUDE BITES 
 
Pintxos           3.10 
Geitenkaas met gekonfijte vijg en vijgencompote 
Rillette van krab met groene appel 
Kalfsmuis, tonijn en gefrituurde kappertjes 
 
Year around          5.10 
Steak tartare van Black Angus met kappertjes, sjalot en bieslook  
met truffelmayonaise 
Rillette van makreel met appel, rode ui en appelgel 
Geitenkaas in truffel met crispy nuts en honing gelei  
 
Seizoen lente /zomer          5.10 
Ceviche van daurade met zoete aardappel en gepofte wilde rijst.  
Koreaanse steak tartaar in rijstvel met zwarte sesammayonaise en taugé  
Tabouleh salade met mint en peterselie, schapenkaas en gerookte tomaten espuma 
 
Seizoen herfst/winter         5.10 
Geroosterde aubergine met tahin, champignon en krokante basilicum 
Gerookte makreel op saffraan kroepoek met zoetzure cerise tomaat  
en gel van Taggiasche olijf 
Steak tartaar met mayonaise van grove mosterd en groene asperge 



 
 
 
WARME BITES 
 
Bitterballen 3.10 
Ambachtelijke bitterballen per drie stuks, met mosterd 
 
Year around 3.10  
Ambachtelijke Hollandse bitterbal met Zaanse mosterdmayo 
Loempia van Goudse kaas met truffelmayonaise 
Garnalenkroketje met limoendip 
 
Vegetarische bitterballen        3.90 
Bitterbal met Nederlandse blauw aderkaas, spinazie, nootmuskaat en Parmezaan 
Bitterbal met Arabische humus, sesampasta, peterselie en munt 
Bitterbal met kokoscurry, jonge erwtjes, rode pepers en bieslook 
Bitterballen van oesterzwammen 
 
Seizoen lente/zomer 4.10  
Hot wrap van geitenkaas met gekonfijte ui en vijgen  
Tod man pla; Vietnamese viskoekje met zoetzure saus 
Gegrilde scharrelkipfilet met tandoori massalah popcorn en bietenscheuten 
 
Seizoen herfst/winter         4.10 
Gekonfijte eendenbout met rode uien chutney, hartige granola en yoghurt crème 
Scholfilet in doorzichtige papilotte met pompoen, tomaat, cashewnoten  
en salsa groene kruiden 
Tartelette met shiitake, 1001-nacht specerijen, sesam hummus  
en gemengde sesamzaadjes 
 
Skewers           6.40 
Gemarineerde spiesen van gamba, kalkoen en vegetarisch  
 
Late night bites 
Patatje truffel: ouderwetse puntzakken farm frieten met truffelmayonaise  2.10 
Mini pita met falafel en yoghurtsaus       3.60 
Flammkuchen met crème fraiche, oude Utrechtse grachtkaas, rode ui, tomaat  3.10 
Thaise noedels met soja tofu, taugé, peulen en koriander    2.80 
Thaise noedels met gevogelte, taugé, peulen en koriander     2.80 
‘Small tasty’ mini burger van Black Angus met tomaat,      3.60 
kaas op een gegrild sesambolletje  
Pita pulled pork met coleslaw en BBQ sauce      4.10 
Flammkuchen classic met crème fraiche, gerookt buikspek,  
oude Utrechtse grachtkaas en peterselie      3.10 
    
 
  



 
 

DINEREN  
 
De verschillende soorten diners zijn de basis van ons wisselende seizoensassortiment.  
De hieronder genoemde invullingen kunnen altijd als voorbeeld genoemd worden  
en de prijzen zijn elk seizoen gelijk. In uw voorstel en/of ongeveer 6 weken  
voorafgaand aan de bijeenkomst omschrijven wij het actuele, definitieve seizoensmenu. 
 
De meest actuele seizoensmenu’s zijn ook altijd te vinden op onze website. 
 
 
UITGESERVEERDE DINERS 
 
Driegangen menu (voorbeeld vegetarisch)  
 
Aardpeer 
Gepofte aardpeer I chips van aardpeer I amandelcrème I geschroeide paddenstoelen I  
mierikswortel I veldsla 
 
Wortel & Chaource 
Pastei van Chaource en pijnboompitten I wortelpuree I Amsterdamse ui I gekonfijte wortel I  
zoetzure mini groenten I bleekselderij I hollandaise met beurre noissette 
 
Limoen & Mandarijn 
Taartje van gember en limoen I lemoncurd I mandarijn schuimbal I mini macarons mandarijn I  
coulis limoen I donkere chocolade crumble 
 
Driegangen menu (voorbeeldmenu herfstseizoen) 
 
Langoustine & Buikspek 
Gebrande langoustine I geroosterd buikspek I bulgur met limoen I crème groene curry I  
kokos drops I pistache  
 
Hert  
Hertenbout zacht gegaard I crunch pijnboompit, lijnzaad en quinoa I pommes fondants I 
 wortel puree I Amsterdamse ui I gekonfijte wortel I jus met wortel en gepofte knoflook 
 
Limoen & Mandarijn 
Taartje van gember en limoen I lemoncurd I mandarijn schuimbal I mini macarons mandarijn I  
coulis limoen I donkere chocolade crumble 
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Aubergine 
Gemarineerde aubergine I plaatgnocchi met oregano I antiboise I baba ganoush I  
gefrituurde basilicum 
 
Fregola & Pompoen 
Fregola met groene kruiden en augurk I gepofte pompoen I gebakken bloemkool I  
salsa verde 
 
Alternatief dessert 
 
Chocolade & Koffie 
Chocolade - koffie tartelette I vanille crème fraiche I gesuikerde pecannnoten I koffie gel  
 



 
 
 
BUFFETTEN 
 
Universiteitsbuffet vega 
 
Koude gerechten 
Salade van linzen met rode uien compote 
Caprese salade 
Gerookte aardappel met mango en basilicum 
Geitenkaas, mesclun, gesuikerde pecannoten en appel 
Tabouleh met granaatappel, fijne groenten, saus van yoghurt en munt 
Brood met bietenhummus, tapenade en boter 
 
Warme gerechten 
Stamppot met zoete aardappel en rucola 
Geroosterde groenten met tijm en rozemarijn 
Taartje met paddenstoelen en geitenkaas 
Gratin van knolselderij 
Tajine met kikkererwten, paprika, tomaat en gele rijst 
Fregola met gegrilde courgette en aubergine 
 
Voorbeeld buffet (herfst/winter seizoen)  
 
Koude gerechten 
Bulgur salade met limoen, gegrilde courgette en zoetzure komkommer  
Rode koolsalade, walnoten, rode wijnazijn en groene kruiden 
Groentenspaghetti van courgette, wortel, rettich en rode biet met kruidenvinaigrette 
Rilette van zalm, veldsla, radijs en aardappel  
Kalfsstaartstuk dun gesneden, piccalilly, augurk en ijsbergsla 
Rustieke broden met gezouten roomboter en kruidenolie 
 
Warme gerechten 
Polderhoen in Zeeuw spek gewikkeld met gekonfijte wortel en gebakken mosterd 
Knolselderij gratin met oude Beemsterkaas  
Paddenstoelen taartje, geitenkaas, broccoli en rozemarijn 
Zoete aardappel met curry madras kruiden in de oven geroosterd 
Wildstoof met zilveruitjes, bospeen en pastinaak 
Geroosterde herfstgroenten, pompoen, venkel en rode ui  
Schelvis gebakken met kruidenpuree  
 
 
  



 
 
LOPEND DINEREN 
        
Seizoens walking dinner vega (voorbeeld) 
 
Du puy linzen 
Salade du puy linzen I rode uien compote I gepofte cherry tomaatjes I rode bieten I  
crème van peterselie 
 
Aubergine 
Gemarineerde aubergine I plaatgnocchi met oregano I antiboise I baba ganoush I  
gefrituurde basilicum 
 
Aardpeer 
Gepofte aardpeer I chips van aardpeer I amandelcrème I geschroeide paddenstoelen I  
mierikswortel 
 
Fregola & Pompoen 
Fregola met groene kruiden en augurk I gepofte pompoen I gebakken bloemkool I  
salsa verde 
 
Wortel & Chaource 
Pastei van chaource en pijnboompitten I wortel puree I Amsterdamse ui I  
zoetzure mini groenten I hollandaise met beurre noissette 
 
Limoen & Mandarijn 
Taartje van gember en limoen I lemoncurd I mandarijn schuimbal I  
mini macarons mandarijn I coulis limoen I donkere chocolade crumble 
 
Walking dinner voorbeeld (herfst/winter seizoen) 
 
Schotse zalm 
Rillette van zacht gegaarde zalm I rode bieten I pannacotta crème fraiche I veldsla I radijs 
 
Buikspek 
Geroosterd buikspek I bulgur met limoen I crème groene curry I kokos drops I pistache  
 
Aardpeer 
Gepofte aardpeer I chips van aardpeer I amandelcrème I geschroeide paddenstoelen I 
mierikswortel 
 
Schelvis 
Op de huid gebakken schelvis I fregola met groene kruiden I gekarameliseerde ui I gepofte 
pompoen I dressing met kokkels en garnalen  
 
Hert  
Hertenbout zacht gegaard I crunch pijnboompit, lijnzaad en quinoa I wortel puree I Amsterdamse ui 
I gekonfijte wortel I jus met wortel en gepofte knoflook 
 
Limoen & Mandarijn 
Taartje van gember en limoen I lemoncurd I mandarijn schuimbal I mini macarons mandarijn I 
coulis limoen I donkere chocolade crumble 
 
  



 
 
DESSERTS 
 
Mini desserts  
Keuze uit 3 dessertjes (2 p.p.) of 4 dessertjes (3 p.p.), geserveerd in tipjes of coupejes en 
gepresenteerd op het buffet. 
 
Chocolade 
Donkere chocolademousse I ganache I gel van framboos I framboos crisp 
 
Passievrucht 
Passievrucht pannacotta I kokos schuim I crumble 
 
Citroen merengue 
Hoorntje met lemoncurd I afgebrande merengue I pistachenootjes 
 
Crumble 
Seizoensfruit I kruimeldeel I Zwitserse room 
 
Pecan pie 
Taartje van pecannoten I chocolade I amarea kersen 
 

 
PRIJZEN DINERS 
 
UITGESERVEERDE DINERS 
Tweegangen          28.10 
Driegangen          36.75 
Viergangen          40.50 
Vijfgangen          46.00 
 
SHARING 
Shared dinner          30.50 
 
BUFFETTEN 
Universiteitsbuffet vega         25.50 
Seizoensbuffetten overig        33.25 
 
LOPEND DINEREN 
Seizoens walking dinner vega        30.50 
Walking dinner seizoen         35.75 
 
DESSERTS 
Mini dessertjes (3 stuks, 2 p.p.)        4.60 
Mini dessertjes (4 stuks, 3 p.p.)        6.10 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

  



 
 

PRIJZEN DRANKEN 
 
Warme dranken 
Koffie en thee, per kan         7.65 
Koffie en thee, per kop         2.10 
  
Mineraalwater 
Chaudfontaine blauw, per glas        1.85  
Chaudfontaine rood, per glas         1.85 
Chaudfontaine blauw, per fles        4.50 
Chaudfontaine rood, per fles        4.50 
Smaakwater, per jar         15.30 
 
Vruchtensap  
Schulp vruchtensap, per glas        1.70 
 
Frisdranken 
Coca cola          1.70 
Coca cola light          1.70 
Fanta orange          1.70 
Fanta cassis           1.70 
Schweppes bitter lemon        1.70 
Schweppes tonic         1.70 
Sprite            1.70 
Ice tea           1.70 
 
Bieren 
Pils van de tap, per glas        1.80 
Pils, per flesje          1.80 
Speciaal bier, vanaf         2.30 
 
Wijnen 
Huiswijn borrel, per glas        2.30 
Huiswijn diner, per glas         2.30 
Huiswijn diner, per fles         16.45 
Cava, per glas           4.00 
Cava, per fles          22.35 
Champagne, per fles  58.60 
Wijnarrangement 2 gangen        9.50 
Wijnarrangement 3 gangen        14.00 
Wijnarrangement 4 gangen        18.50 
Informeer naar de wijnkaart voor meer informatie. 
 
Overig 
Cocktails          4.60  
Binnenlands gedistilleerd        3.10 
Buitenlands gedistilleerd        3.60 

 



 

SPELREGELS 
 

 Reserveringen bevestigen wij binnen 24 tot 48 uur.  

 Wij streven naar een reserveringstermijn van 5 werkdagen. 

 Wanneer de aanvraag later wordt ontvangen verkopen wij nooit ‘nee’, maar overleggen met 
de aanvrager wat er nog wél mogelijk is. Als de specifieke producten niet bereid kunnen 
worden, bieden wij een passend alternatief.  

 Indien gewenst maken wij een afspraak om de geplande bijeenkomst voor te bespreken.  

 Wanneer het gaat om gedeeltelijke annuleringen (bv minder personen of weglaten van 
assortiment) gelden de annuleringsrichtlijnen: Annuleren kan kosteloos tot 48 uur 
voorafgaand. Binnen deze termijn bekijken wij per geval of het nodig is kosten te berekenen 
(in geval van afspraken met derden of geproduceerde producten).  

 De nacalculatie wordt direct na afloop van uw bijeenkomst verwerkt in de reservering en 
middels een digitale factuur (met gespecificeerde bijlage) daags na de partij toegezonden. 

 Indien de factuur verzonden wordt aan de afdeling Administratief Service Center van 
Universiteit Utrecht vragen wij u bij aanvraag het WBS nummer te vermelden.  

 
 


