
ZOETIGHEDEN 

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 zonne- 
bol 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
Traditioneel Amerikaans caketaartje 

Carrot cake € 2,80
Wortelcake met romige crème laag

Universiteitspatisserie € 3,80
4 soorten ambachtelijke mini  
zoetigheden, 2 per persoon.

VAN HET SEIZOEN

Herfst/winter

Appel & peren plaatcake € 1,30
Roombotercake met appel, peer  
en specerijen

Sticky brownie € 1,30
Van donkere chocolade, karamel en noten

Lente/zomer 

Citroen € 1,55
Kruimeldeeg met citroen crème

Blondie € 0,80
Witte chocolade ‘brownie’

PROMOTIE, 
ORATIE EN 
AFSCHEIDS- 
COLLEGE

Voor u ligt een selectie 
van het foodbook 
van Vineyard voor het 
Academiegebouw van 
Universiteit Utrecht. 
Deze selectie is 
afgestemd op recepties 
van academische 
plechtigheden. U kunt een 
keuze maken uit zoete 
en hartige bites passend 
bij uw receptie of na 
uw promotie, oratie of 
afscheidscollege.



TAFELGARNITUUR & BITES
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 gracht kaas, 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 ras el hanout, gemarineerde  
Lucques olijf, groentechips en nori tempura

KOUDE BITES

Pintxos (V) € 3,10
   Geitenkaas met gekonfijte vijg en  
vijgencompote

   Medjoul dadel met roomkaas
   Antiboise, tomaat en basilicum

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 appel gel
   Geitenkaas in truffel met crispy  
nuts en honing gelei 

WARME BITES

Bitterballen € 3,00
Ambachtelijke bitterballen per drie  
stuks, met mosterd

Bitterbal van oesterzwammen € 3,80

Vegetarische bitterballen € 3,80
   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

Year around € 3,10
   Ambachtelijke Hollandse bitterbal  
met Zaanse mosterdmayo

   Loempia van Goudse kaas met  
truffelmayonaise

   Garnalenkroketje met limoendip

DRANKEN
Koffie & thee € 2,10
Mineraalwater, plat & bruisend € 1,85
Vruchtensap, sinaasappel & appel € 1,70
Frisdrank, divers € 1,70
Bier, van de tap € 1,80
Wijnen, wit, rosé en rood € 2,30
Glas mousserende wijn € 4,00



   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.
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