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HET SPOORWEGMUSEUM

UTRECHT



Ontdek de veelzijdigheid van 
het Spoorwegmuseum in 
combinatie met heerlijke, pure 
en verse producten, eigenzinnige 
presentaties en steeds weer een 
unieke ‘look & feel’ met Maison 
van den Boer. Hospitality zit in ons 
bloed; we hebben niet voor niets al 
meer dan een eeuw een naam hoog 
gehouden.

Sinds de heropening in 2005 zijn wij een van de 
vaste cateraars van het Spoorwegmuseum. In de 
afgelopen jaren hebben wij hier mooie evenementen 
mogen organiseren. Fantastische (totaal)concepten, 
uiteenlopend van eenvoudige meetings en congressen 
tot verbazingwekkende bedrijfsfeesten. We halen alles 
uit de kast om uw evenement uniek te maken. 

Het Spoorwegmuseum
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Met elkaar 
zijn wij 
één grote 
catering-
familie! 

Even kennismaken met Maison van den Boer
Maison van den Boer is een écht familiebedrijf. Inmiddels staat de 4e generatie aan het roer 
en draagt de familie in de breedte haar steentje bij. Persoonlijke aandacht en aan iedereen 
een welkom gevoel geven, dat is zo kenmerkend voor onze gastvrijheid. 

Wij zijn trots op onze hoge mate van medewerker loyaliteit. Zij voelen zich verbonden met elkaar en met ons unieke product. Gastvrijheid 
stroomt door onze aderen. 

Onze koks koken op hoog niveau, dat is hun passie! Perfect op smaak, tijd en in welke locatie dan ook. Dat vraagt om vakmanschap, 
oog voor detail en een keukenbrigade die met liefde voor het product en passie voor het vak de sterren van de hemel kookt!



Persoonlijke aandacht en aan 
iedereen een welkom gevoel geven, 
dat is zo kenmerkend voor onze 
gastvrijheid.
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NEEM CONTACT OP
Wij werken met enorm veel plezier een voorstel 
uit dat past bij uw meeting of event. Wilt u 
vast wat verschillende mogelijkheden zien? Op 
de volgende pagina’s staan enkele van onze 
favoriete arrangementen omschreven.

Een klassieke of moderne twist? Graag 
bespreken wij uw wensen m.b.t. de inrichting 
en aankleding van het event. 

Interesse in een persoonlijk advies of wilt u 
komen proeven in onze keuken? Neem contact 
met ons op. Let’s celebrate!

Salesafdeling Maison van den Boer 
spoorwegmuseum@maisonvandenboer.com
+31 (0)413 318 318
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ARRANGEMENT ‘MALIEBAAN’ (totaal 4 uur)
– vanaf € 57,50 p.p. 
•  Vers gebrande koffie en thee met grote, 

versgebakken koeken met witte en donkere 
chocolade en Granola power bar met dadels en 
groene thee

•   Frisse smaakwaters in dispensers met verse 
groente-, kruiden- en fruitsoorten 

•  Lunch met broodjes/sandwiches, hot & healthy 
items, verse jus d’orange en smoothies

ARRANGEMENT ‘DE VUURPROEF’ (totaal 7 uur met 
borrel) - vanaf € 72,50 p.p. 
•  Vers gebrande koffie en thee met grote, vers-

gebakken koeken met witte en donkere chocolade 
en Granola power bar met dadels en groene thee

•  Frisse smaakwaters in dispensers met verse 
groente-, kruiden- en fruitsoorten 

•  Lunch met broodjes/sandwiches, hot & healthy 
items, verse jus d’orange en smoothies

•  Frisdranken tijdens middagpauze met huis-
gemaakte worstenbroodjes, veggie style.

Bovenstaande arrangementen zijn uit te breiden met:

‘HET PERRON’ (1 uur) - meerprijs € 17,50 p.p. 
•  Hollands drankenassortiment incl. Utrechtse Kru-

idenbitter ‘De Baliekluiver’ en 3 borrelhapjes p.p. 
zoals in rode biet en wodka gemarineerde zalm, 
mini bietenpizza met geitenkaas, tomaat, paprika 
en rucola, yakitori spiesje met furikake-kruiden en 
groentechips met dips op tafel. 

‘ORIËNT EXPRESS’ (2-uurs werelds dinerbuffet)  - 
meerprijs € 39,50 p.p. 
• Hollands drankenassortiment 
•  Dinerbuffet met een keuze uit de Thaise-, 

Italiaanse- of Hollandse keuken
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BTW en meubilair. Er wordt gebruikt gemaakt van de 
aanwezige inrichting.

Inbegrepen zijn de personeelskosten, mastiekkosten 
(servies glaswerk en bestek), dranken en culinaire 
gedeelte zoals omschreven.



ONZE KOFFIE
Gedurende de dag bieden wij de gasten een unieke 
koffiebeleving. Met veel kennis, kunde, passie en 
ervaring bereiden twee barista’s de lekkerste koffie 
varianten – geserveerd vanuit een hippe bakfiets.

ONZE POWERLUNCH - just to get you inspired
Bakery
•  Wafelbrood met gerookte rib-eye, rucola en 

truffelmayonaise
•  Desembrood met oude kaas, rucola en 

tomatenchutney
•  Wraps ingerold met huisgemaakte tonijnsalade en 

ijsbergsla
• Vloerbrood met gegrilde Mediterrane groenten

Sweet
•  Chocoladetwister van croissantdeeg met room en 

chocolade

Healthy
• Yoghurt met verse granola en noten in honing
• Fruitprikkers

Energy boost
Kleine shotjes op basis van groenten en fruit 
waardoor je gelijk je dagelijkse portie vitamines 
binnen krijgt:
• Rode biet-appel-dragon
• Komkommer-bleekselderij-basilicum
• Wortel-gember

Hot
•  Home made quiche met zongedroogde tomaten  

en olijven
• Vurige rode currysoep met koriander

Pure en verse 
producten, 

eigenzinnige 
presentaties 

en steeds 
weer een 

unieke ‘look 
& feel’ 
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DINERARRANGEMENT ‘KONINKLIJKE - 
WACHTKAMER’ (4 UUR) - VANAF € 137,50 P.P. 
•  Hollands drankenassortiment, incl. bijpassende 

dinerwijnen en tafelwater
• Tafel bites zoals groentechips met dips op tafel
• Amuses 2 pp vooraf
• Luxe 3-gangen sit-down diner of walking dinner 
•  Vers gebrande koffie en thee met huisgemaakte 

bonbons 

FEESTARRANGEMENT ‘PER SPOOR’ (5 UUR) - 
VANAF € 69,50 P.P. 
•  Hollandse drankenassortiment incl. Utrechtse 

Kruidenbitter ‘De Baliekluiver’
•  Tafel bites met onder andere Utrechtse ‘Oude 

Gracht’ kaas en Vockingworst
•  Koude en warme borrelhapjes (6 p.p.), zoals 

bitterballen naar eigen recept met Utrechtse 
mosterd, polenta met Old Amsterdam, pulled 
duck en shisopurper,groentekroketjes met 
bieslookcrème, mini bloemkoolpizza met 
courgette, vijg, rucola en Grana Padano en 
kleine wraps met gevarieerde vulling van zalm 
en roomkaas, lamsham en pesto en geitenkaas 
met vijgen. 

• Late night snack – fish & chips in krantenzakjes 
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•  Avocado met gerookte zalmzijde, 
gemarineerde voorjaarsgroente, 
Gordal-olijf, sinaasappel en 
zuurdesemkrokantjes

•  Hollandse kalfshaas met gebakken 
witlof, geitenkaas- en lamsorencrème, 
komkommer en marloekes

•  Verschillende bereidingen van aardbei 
met citroencrème, basilicum en 
meringue 

Inspiratie- 
menu



Naast lekker koken en een optimale service 
houden we ons ook dagelijks bezig met innovatie 
en oog voor detail. Of het nu de kleine details zijn 
als om de voet van de wijnglazen die de gasten bij 
binnenkomst krijgen uitgereikt een persoonlijke 
‘druppelvanger’ aan te brengen met een speciale 
welkomsttekst of de inzet van onze unieke 3D 
foodprinter, waar we de mooiste eetbare creaties 
mee kunnen creëren. 

Onze hologrammen doen ook verwonderen, met 
360 graden aan visuele mogelijkheden! Dat geeft 
uw ontvangst een persoonlijke en futuristische 
twist.

Voor de presentatie van verschillende items 
gebruiken wij vers decoraties, buikbakken, vintage 
perenkratjes, transparante dienbladen, etc. – bij 
elk concept een bijpassende serveermethode. 

INNOVATIE EN OOG 
VOOR DETAIL
Catering gaat veel verder dan lekker eten en drinken. Juist die puntjes 
op de i onderscheiden de ene cateraar van de andere. De organisatie 
achter de schermen is een onderdeel van een geslaagd event, 
constante kwaliteit in product en service en het vermogen om in te 
spelen op bijzondere situaties. 
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Juist die puntjes
op de i is wat ons 
onderscheid.



Het is onze drijfveer om onvergetelijke momenten 
te creëren. Als familiebedrijf hechten we aan de 
lange termijn. Zo zoeken we naar oplossingen die 
voedselverspilling voorkomen. Ook werken we aan 
duurzame relaties met klanten, leveranciers en onze 
mensen. Die zijn echt onderdeel van onze familie.
Onze hoofdthema’s zijn: energiebesparing, gebruik 
van duurzame ingrediënten, optimale afvalscheiding 
en - boven aan de lijst - het voorkomen van voed-
selverspilling. In het catering vak is voedselverspilling 
nooit helemaal te voorkomen. We zijn ons dus erg be-
wust van onze verantwoordelijkheid om zo zorgvuldig 
mogelijk met ons voedsel om te gaan. Wist u dat wij 
van brancheorganisatie EPCAS beloond zijn met een 
certificaat voor de manier hoe wij omgaan met food 
waste? Wij zetten ons continu in om voedselverspill-
ing te beperken!

Zo’n 20 tot 35% van de milieubelasting en uitstoot 
van broeikasgassen komt door de productie en 
consumptie van voedingsmiddelen. Om die reden 
hechten wij veel waarde aan een goede afkomst van 
onze producten en het beperken van de zogenaamde 
‘foodmiles’ door lokale biologische leveranciers te ge-
bruiken. Ons assortiment bezit vele keurmerken zoals 
het MSC vis keurmerk, MRIJ rundvlees keurmerk 
en Fairtrade keurmerk. Ook is Maison van den Boer 
in het bezit van het internationale keurmerk ‘Green 
Key’ dat wordt gebruikt in de toerisme- en recreatie-
branche.
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Duurzaamheid en 
maatschappelijk 
ondernemen

Wij vinden het 
belangrijk om 
transparant te zijn 
over onze MVO-
prestaties. Daarom 
zijn we aangesloten 
bij Fira, het digitale 
register dat MVO-
prestaties verifieert 
en publiceert.




