
De Zagerij Utrecht met haar
hoge plafonds, authentieke

ramen, materialen en
oorspronkelijke inrichting is
een van de laatste stukjes
industrieel erfgoed binnen
Utrecht. Het heeft de sfeer,
warmte en gezelligheid van

een modern café-restaurant.

Voor zakelijke
bijeenkomsten heeft De
Zagerij 3 unieke ruimtes

beschikbaar voor
vergaderingen, workshops,
diners, borrels, events en
trouwerijen. Gelegen aan

het water van de Vaartsche
Rijn en op loopafstand van

de oude binnenstad van
Utrecht en het station

Vaartsche Rijn, ligt ons café
restaurant De Zagerij

Utrecht.

De Zagerij Utrecht
Rotsoord 7A

3523 CL Utrecht

030 4004080
info@dezagerijutrecht.nl

www.dezagerijutrecht.nl
@dezagerijutrecht

DE ZAGERIJ

CONTACT



PRIVATE ROOM

Capaciteit: 4-18 personen
 

De Private Room leent zich
uitstekend voor grotere

gezelschappen die de nodige
privacy behoeven. De ruimte

bevindt zich achterin het
restaurant gedeelte en is af

te sluiten met schuifbare
deuren. Er komt dankzij de

lichtkoepel en het open
karakter van de ruimte veel

natuurlijk licht binnen en
dankzij de industriële

entourage ademt het veel
sfeer uit. Te gebruiken voor

zowel vergaderingen als
diner.

MALLENKAMER

OPKAMER

Capaciteit: 30 - 100 personen
 

De grootste zaal van de drie,
wederom een rustieke ruimte in

het oudste gedeelte van de
pastoefabriek. Lagere plafonds
met prachtige authentieke glas

partijen. Ideaal voor grote
gezelschappen voor diner,

vergaderingen, workshops en
borrels.

Capaciteit: 12 - 40 personen 
 

De Mallenkamer bevindt zich
in het oudste gedeelte van de
voormalige Pastoefabriek. De

rustieke ruimte ademt met
zijn hoge plafonds en rauwe

interieur veel sfeer en historie
uit. Ideaal voor grote

gezelschappen voor zowel
vergadering, borrels als

diners.



 VERGADERARRANGEMENTEN

Duur arrangement:
- Dagdeel (max. 4 uur) €19,95

- Dag (max. 8 uur) €29,95
 

Full service, inclusief;
- 1 flipover

- Onbeperkt koffie, thee en
koekjes

- Mineraal water
- Handfruit

- Wifi

 EQUIPEMENT & OVERIGE

- Extra flipover inclusief papier
en stiften €19,50

- Beamer inclusief scherm
€125,00

- Laptop (los) €100
- Complete presentatie-set
(beamer, projectiescherm +

laptop) €200
- Geluidsinstallatie of

microfoon - op aanvraag 
 

Overige materialen zijn
beschikbaar op aanvraag.

Vraag gerust naar onze
mogelijkheden.



LUNCHARRANGEMENTEN

Broodjeslunch €14,50 
- Belegde broodjes

- Salade
- Sappen van Schulp

- Mineraalwater
 

Broodjeslunch luxe: €19,50 
- Huisgemaakte soep
- Belegde broodjes 

- Salade
- Sappen van Schulp

- Mineraalwater

LUNCH UITBREIDING

- Kaasbroodje €4,00 
- Saucijzenbroodje €4,00

- Broodje kroket €6,00
- Broodje mini hotdog €5,00

VERSCHILLENDE EVENEMENTEN
VRAGEN OM VERSHILLENDE

SOORTEN LUNCH

LUNCHARRANGEMENTEN

2-gangen lunch: €24,50
2-gangen lunchmenu,

samengesteld door onze
chef

 
3-gangen lunch: €29,50
3-gangen lunchmenu,

samengesteld door onze
chef



BREAK

Regular break:
- Fruitsmoothie €4,75
- Mini muffins €3,75

- Chocolade brownie €3,75
 

Healthy break:
- Groene smoothie €4,75

 - Nak'd bar €3,50
- Bananenbrood €3,25

 
Savory break: €7,00

- In rozemarijn en
knoflookgemarineerde olijven
- Noten van de Notenfabriek

-Bitterbal
- Groenten chips

DE BREAK KAN
GERESERVEERD WORDEN

TUSSEN 10:00 EN 11:00 UUR
OF TUSSEN 15:00 EN 16:00

UUR

"IT'S OK TO
TAKE A
BREAK"



BORRELARRANGEMENTEN

Koud: € 4,95
- In rozemarijn en knoflook

gemarineerde olijven 
 - Noten van de Notenfabriek

- Selectie van Hollandse
kazen

- Selectie van gedroogde
worst 

 
Gemengd: €5,75

- In rozemarijn en knoflook
gemarineerde olijven

- Noten van de Notenfabriek 
- Bitterballen

 - Vegetarische bitterballen

Warm: €6,95 - ( 3 stuks p.p.)
- Bitterballen

- Arancini
 - "bijvangst" viskroket

 
Luxe: €12,50
- Pata negra

- Internationale kazen
- Brood met dips 

 
Vegetarisch: €6,50

- Groente chips
- Groententuin

- Hollandse kazen
- Arancini

Wilt u de dag succesvol
afsluiten en napraten over de

inspirerende bijeenkomst?
 

De borrel kan plaatsvinden in
de zaal of gezellig aan de bar!



MENU VAN DE CHEF

Uitgeserveerd aan tafel
 

- 3 gangen €32,00
- 4 gangen €39,00

EEN SEIZOENSGEBONDEN
MENU SAMENGESTELD DOOR

ONZE CHEF

WIJNARRANGEMENT

- 3 gangen €18,00
- 4 gangen €24,00

"THERE'S
ALWAYS

TIME FOR A
GLASS OF

WINE"
RESTAURANT DE ZAGERIJ

ROTSOORD 7A
3523 CL UTRECHT

 
T: 030-4004080

M: INFO@DEZAGERIJUTRECHT.NL
 

WWW.DEZAGERIJUTRECHT.NL
@DEZAGERIJUTRECHT


