PRIVATE DINING & MEETINGS - RESTAURANT & BAR - HOTEL

WELKOM BIJ RESTAURANT HEMEL & AARDE

Hartelijk dank voor jouw interesse in Hemel & Aarde als locatie voor jouw evenement. Van borrel tot
wijnproeverij, van vergadering tot exclusief diner; in ons monumentale pand is van alles mogelijk
voor groepen tot 120 personen.
In deze brochure vind je informatie over onze ruimtes en mogelijkheden. Graag benadrukken wij dat
onze arrangementen ter inspiratie gelden; Hemel & Aarde is een restaurant dat kookt met producten
die de natuur ons op het moment te bieden heeft, waardoor menu’s constant in ontwikkeling zijn. Ook
denken we graag met onze gasten mee en maken we een voorstel op maat.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor aanvullende informatie, het plaatsen van een optie
of het aanvragen van een offerte.
Groeten,
Restaurant Hemel & Aarde
Keistraat 8, 3512 HV Utrecht
030 880 4500
reserveringen@hemel-aarde.nl
www.hemel-aarde.nl

INHOUDSOPGAVE

EEN ODE AAN DE SEIZOENEN
Onder invloed van de zon, maan en de sterren heeft de natuur altijd iets nieuws te bieden.
Geen dag is hetzelfde en dat is onze grote bron van inspiratie. We koken met respect voor de natuur én met
gezond boerenverstand. Het menu wordt bepaald door wat de aarde op dat moment te bieden heeft.
Ons restaurant en aparte bar vind je in het voormalig Polman’s Huis, een monumentaal pand met een
rijke geschiedenis dat volledig gerenoveerd is. Tevens vind je in dit gebouw Hotel The Nox, een stijlvol
boetiekhotel met 23 kamers. Samen hebben we de beschikking over een aparte wijnkelder, private dining en
afgesloten parkeerplaats.

Onze ruimtes
The Nox Hotel
Arrangementen
Ontvangst & breaks
Ontbijt
Lunch
Diner
Borrel
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ONZE RUIMTES

PRIVATE DINING
Grenzend aan de wijnkelder ligt de Private Dining, een sfeervolle gewelvenkelder die zich leent voor
diners, vergaderingen en presentaties met een besloten karakter. In de ruimte staat een grote tafel
met een capaciteit van 20 personen. Hiernaast beschikt de ruimte over audiovisuele faciliteiten voor
presentaties en vergaderingen. Hieronder staan de huurtarieven omschreven in de vorm van een
omzetgarantie voor het gebruik van de ruimte.
Dagdeel van 4 uur
Dag van 8 uur

500
750

BAR
Op de begane grond vind je onze bar, grenzend aan het restaurant. De bar beschikt over
zitgelegenheid, maar ook over een grote hoge bar voor events in een informele setting. De klassieke
schuifdeuren staan altijd open en bieden een uitzicht op het middelpunt van ons restaurant: de open
keuken. Onze bar leent zich uitstekend voor borrels of recepties voor groepen tot 50 personen. Let op,
beschikbaarheid op aanvraag.
RESTAURANT
Het restaurant is met zo’n 90 zitplaatsen te vinden in de voormalige balzaal van het gebouw uit de
zeventiende eeuw. De ruimte wordt gekenmerkt door het hoge plafond met imposante ornamenten
die de vier seizoenen voorstellen. Het meubilair geeft een eigentijdse twist aan de ruimte, met vier
spiegelkunstwerken als absolute blikvangers.
HOTEL THE NOX
Hotel The Nox is te vinden in hetzelfde gebouw. Het gloednieuwe boetiekhotel beschikt over 23 luxe
kamers. Actuele kamerprijzen zijn te vinden op de website, voor boekingen van gezelschappen maken
we graag een voorstel op maat.
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Alle prijzen zijn incl. BTW, per persoon en vanaf-prijzen, tenzij anders aangegeven. We maken graag een voorstel op maat.

RESTAURANT

PRIVATE DINING

THE NOX HOTEL

In hetzelfde gebouw vind je The Nox Hotel. Het hotel heeft zich laten inspireren door de donkerblauwe
kleur van de nacht en telt 23 unieke designkamers, waar je als gast geniet van een uitgebalanceerde
mix tussen klassiek en modern. Hier ontsnap je aan de hectiek van alledag en waan je in een wereld
vol design, luxe en excellente service.
Bij The Nox staat duurzaamheid in de sterren geschreven. Het hotel heeft onlangs het Gouden Green
Key Certificaat in ontvangst mogen nemen en rekent daarbij af met het misverstand dat luxe, comfort
en duurzaamheid niet samengaan.
Combineer jouw evenement met een overnachting bij The Nox. Hieronder de feiten op een rijtje:
23 DESIGNKAMERS
Small (6) | medium (11) | large (5) | suite (1)
KAMERFACILITEITEN
Airconditioning | WiFi | flatscreen TV met Chromcast | bluetooth radio | in-room safe | Illy koffie en
fairtrade thee | bureau
HOTELFACILITEITEN
24-uurs receptie | lift | roomservice | parkeren
Meer informatie over het hotel vind je op de website van het hotel. Prijzen zijn afhankelijk van de
groepsgrote en beschikbaarheid. Interesse? The Nox maakt graag een voorstel op maat.
The Nox Hotel
030 202 9800
groupreservations@thenoxhotel.com
www.thenoxhotel.com
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ARRANGEMENTEN

Onderstaande arrangementen zijn te boeken vanaf 8 personen, waarbij het exclusieve gebruik van
onze private dining en de aanwezige audiovisuele middelen zijn inbegrepen. Voor kleinere groepen
geldt een omzetgarantie, zoals omschreven op pagina 4.
PRIVATE DINING ARRANGEMENT
Aperitief | 5-gangen diner | bijpassende dranken | koffie en thee | water | zoetigheden

139

PRIVATE DINING ARRANGEMENT
Aperitief | 7-gangen diner | bijpassende dranken | koffie en thee | water | zoetigheden

169

4 UUR VERGADEREN MET LUNCH
3-gangen lunch | onbeperkt koffie, thee en water
8 UUR VERGADEREN MET LUNCH
3-gangen lunch | bites | onbeperkt koffie, thee en water
4 UUR VERGADEREN MET DINER
4-gangen diner excl. dranken | onbeperkt koffie, thee en water

80

115

95

8 UUR VERGADEREN MET DINER
4-gangen diner excl. dranken | bites | onbeperkt koffie, thee en water

130

8 UUR VERGADEREN MET LUNCH & DINER
3-gangen lunch | bites | 4-gangen diner excl. dranken | onbeperkt koffie, thee en water

150

Bij vervanging van de driegangen lunch naar een lunch met broodjes brengen wij €10 minder in
rekening dan de bovengenoemde prijzen.

Alle prijzen zijn incl. BTW, per persoon en vanaf-prijzen, tenzij anders aangegeven. We maken graag een voorstel op maat.
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ONTVANGST
& BREAKS

Wil je jouw evenement ontspannen beginnen? Of je gasten tussendoor van nieuwe energie voorzien?
Onderstaande arrangementen zijn te boeken vanaf 6 personen.
ONTVANGST
Koffie | thee | mineraalwater
Zoetigheden zoals madeleines met sabayon, bonbon met Baileys en cacao of pate de fruit
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HEMEL & AARDE BREAK
Koffie | thee | sappen | mineraalwater
Bites zoals pompoencake, belegde fajita’s of falafel
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GEZONDE BREAK
Koffie | thee | sappen | mineraalwater
Gezonde tussendoortjes als fruit, smoothies, rauwe groenten of powershots
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ONTBIJT

Onderstaand arrangement is te boeken vanaf 6 personen en bevat een inspiratiemenu.
HEMEL & AARDE ONTBIJT
Koffie | thee
Yoghurt | granola
Fruit | smoothie
Croissant | zoetigheden
Zuurdesembrood met boerenboter
Divers beleg, zoals:
• Oude grachtkaas (12 maanden gerijpt)
• Boeren achterham
• Runderpastrami
12
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Alle prijzen zijn incl. BTW, per persoon en vanaf-prijzen, tenzij anders aangegeven. We maken graag een voorstel op maat.

BAR

LUNCH

Onderstaand arrangement is te boeken vanaf 6 personen.
HEMEL & AARDE IN 3 GANGEN
BIJPASSEND DRANKARRANGEMENT

42
25

We doen graag een seizoensgebonden voorstel op maat.

DINER

Onze diner-arrangementen zijn te boeken vanaf 6 personen. Het actuele menu is te
vinden op onze website.
HEMEL & AARDE IN 5 GANGEN
BIJPASSEND DRANKARRANGEMENT

69
49

HEMEL & AARDE IN 7 GANGEN
BIJPASSEND DRANKARRANGEMENT

85
67

Alle prijzen zijn incl. BTW, per persoon en vanaf-prijzen, tenzij anders aangegeven. We maken graag een voorstel op maat.
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BORREL

Onderstaande arrangementen zijn te boeken vanaf 15 personen, waarbij het exclusieve gebruik van
onze private dining is inbegrepen.
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BORREL 2.5
Gedurende 2,5 uur verzorgen wij:
Aperitief of koffie/thee met zoetigheden
Onbeperkt tapbier | huiswijnen | frisdranken | binnenlands gedistilleerd
Gemengde noten | zuurdesembrood met boerenboter
Kazen | vleeswaren | ambachtelijke bitterballen

35

BORREL 4.5
Gedurende 4,5 uur verzorgen wij:
Aperitief of koffie/thee met zoetigheden
Onbeperkt tapbier | huiswijnen | frisdranken | binnenlands gedistilleerd
Gemengde noten | zuurdesembrood met boerenboter
Kazen | vleeswaren | ambachtelijke bitterballen
Gemarineerde olijven
Warme borrelhappen

57,5

Alle prijzen zijn incl. BTW, per persoon en vanaf-prijzen, tenzij anders aangegeven. We maken graag een voorstel op maat.

CONTACT
Restaurant Hemel & Aarde			
www.hemel-aarde.nl
Keistraat 8					reserveringen@hemel-aarde.nl
3512 HV Utrecht					
030 88 04 500
BEREIKBAARHEID
Restaurant Hemel & Aarde is op loopafstand van het centraal station gelegen. Wil je toch liever gebruik
maken van het openbaar vervoer? Pak dan één van de vele stadsbussen die stoppen bij het Janskerkhof.
Eenmaal uitgestapt bij de halte Janskerkhof is het slechts 1 minuut lopen naar Restaurant Hemel & Aarde.
Kom je met de auto, dan is er parkeerplaats beschikbaar bij ons restaurant. Let op, beschikbaarheid op
aanvraag.

