
Food & 
beverage 
Ontdek jouw 
wereld van 

smaak



Let's make it yours.

Ontdek de veelzijdigheid van het Spoorwegmuseum, een museum van wereldformaat in het hart van Utrecht. 

Een inspirerende locatie voor zakelijke bijeenkomsten. Nostalgie en avontuur vormen het decor voor een plek 

waar beleving centraal staat. Wat te denken van een diner tussen historische locomotieven of een spetterende 

feestavond op het perron van de Oriënt Express?

In dit foodbook vind je een assortiment van ons aanbod. Het daadwerkelijk gepresenteerde food op jouw event 

kan daarvan iets afwijken. Per event wordt er door de chef een bewuste keuze gemaakt, om zo min mogelijk 

waste te creëren, ingrediënten uit het seizoen te gebruiken en lokale producten waar mogelijk in te zetten. Heb 

jij speciale wensen laat het ons weten en wij schrijven graag een offerte op maat voor jou.

Dieetwensen & allergieën
Uiteraard houden wij rekening met gasten met een speciaal dieet of allergie zoals glutenvrij, lactosevrij of 

veganistisch. Graag vernemen wij deze wensen uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van jullie bijeenkomst.

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn per persoon, exclusief BTW en eventuele inrichting. De prijzen zijn inclusief 

personeelskosten en mastiek. 

Voor vragen en advies omtrent jouw bijeenkomst in het Spoorwegmuseum helpen wij je graag. 

Met vriendelijke groet,

Vermaat Events

Anniek de Groot

06 500 983 21

salesspoorwegmuseum@vermaatgroep.nl
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Ontvangst
Vanaf 25 personen, gebaseerd op een half uur

Inchecken maar! 5,30
• Koffie, thee en kruidenwater 

• Diverse zoetigheden, zoals spoorkoek, mini muffins en donuts

Dwarsliggers 5,85
• Koffie, thee en kruidenwater

• Huisgemaakte cakes, zoals verse plaatcake met fruit van het 

seizoen

Mag het ietsje meer zijn?

Luxe thee assortiment 0,80

Breid de thee selectie uit met bijvoorbeeld verse munt, 

gember, sinaasappel, citroen of kaneel

Powerballs 2,60

Huisgemaakt van noten en vruchten 

American cookies 3,10

Chocolate chunk, white chocolate raspberry of 

Sicilian lemon

Bananenbrood 3,10

Een gezonde en lekkere cake bestaande uit onder andere 

bananen, honing, noten & sultana’s

SUE zoetigheden 3,70

Suikervrij, lactosevrij, glutenvrij & vegan!
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Vergaderen
Vanaf 10 personen

4-uurs vergaderarrangement 28,50
6- uurs vergaderarrangement 33,00
8-uurs vergaderarrangement 37,00

Ontvangst
• Koffie, thee en kruidenwater

• Diverse zoetigheden, zoals spoorkoek, mini muffins en donuts

Tijdens de vergadering
• Koffie, thee en kruidenwater 

• Gevulde koektrommel

• Handfruit

Lunch uitgaande van 2 broodjes per persoon

• Luxe brood en sandwiches met divers beleg, zoals makreelsalade, 

hummus, Utrechtse Vockingworst of oude kaas 

• Koffie, thee & biologische DAY sappen

Vervolg vergadering alleen bij 6 en 8 uur

• Koffie, thee en kruidenwater

• Weckpot met snoep

• Handfruit 

Pauze alleen bij 8 uur

• Koffie, thee, kruidenwater en frisdranken 

• DAY koeken en repen
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Lunch
Vanaf 25 personen, gebaseerd op een uur

Kom op stoom 18,50
Op basis van 2 broodjes per persoon:

• Luxe broodsoorten en sandwiches

• Divers beleg, zoals tonijnsalade of tomaat met mozzarella

• Koffie, thee & biologische DAY sappen 

Wrap ’n roll 22,75
Op basis van 2 broodjes en een halve wrap per persoon:

• Focaccia, vers afgebakken brood en wraps 

• Luxe beleg. zoals huisgemaakte makreelsalade en eiersalade

• Koffie, thee & biologische DAY sappen

Happy, Hungry and Healthy 26,00
Op basis van van elk item 1 per persoon:

• Landbrood Old Amsterdam met walnoot, stroop & rucola

• Salade met quinoa, groene asperges en gegrilde courgette

• Halve bietenwrap met geitenkaas

• Huisgemaakte pompoensoep

• Koffie, thee & biologische DAY sappen

Mag het ietsje meer zijn?

Warme bladerdeegsnack 3,10

Broodje rundvleeskroket met mosterd 3,70

Smoothie bowl van het seizoen 3,95

Verse fruitsalade in een tumbler 4,50

Salad in a jar  4,75

Caesar salad of Quinoa salade

Seizoenssoep 5,10 
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Pauze
Vanaf 25 personen, gebaseerd op een uur

Zoete verleiding 6,00
• Koffie, thee, kruidenwater en frisdranken

• Kleurige macarons

Hartige trek 6,60
• Koffie, thee, kruidenwater en frisdranken 

• Mini saucijzen- en kaasbroodjes

Mag het ietsje meer zijn?

Luxe thee assortiment  0,80

Breid de thee selectie uit met bijvoorbeeld verse munt, 

gember, sinaasappel, citroen of kaneel 

Homemade smoothie 4,15

Handfruit  1,30

Candy bar  1,30 

DAY koeken & repen  2,65

Gemaakt van natuurlijke ingrediënten

Bites we love  2,90

Gezonde snack op basis van noten en bonen

Mini quiche 2,90

In diverse soorten zoals Lorraine, bospaddenstoelen of krab 

Halve wrap 4,20

Kipfilet, zalm of hummus & gegrilde groenten
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Borrel
Vanaf 25 personen, gebaseerd op een uur

Basic Borrelarrangement 17,50

• Frisdranken, mineraalwaters, sappen, (non-alcoholisch)  

bier en huiswijnen

• Op de statafels staat een gezouten bonen melange in  

combinatie met soja crackers

• Onze medewerkers serveren bitterballen, mini loempia’s en 

kaastengels met mosterd en chilisaus (3 items per persoon)

Luxe Borrelarrangement 21,50

• Frisdranken, mineraalwaters, sappen, (non-alcoholisch)  

bier en huiswijnen

• Op de statafels staan planken met olijven, fuet worstjes, 

gedroogde hammen en diverse kazen geserveerd met grove 

mosterd

• Onze medewerkers gaan rond met oesterzwambitterballen, 

gambakroketjes met cocktailsaus en yakitori kipspiesjes 

(3 items per persoon)

Mag het ietsje meer zijn?

Tortilla chips met salsa dip  2,10

Bieterbal  2,35

Huisgemaakte canapés  2,60

Snoepgroenten met kruidendip  3,70

Gambaspiesje  3,70

Kip hotdog met sauzen en gebakken uitjes  3,95

Hamburger met gebakken ui en BBQ-saus 6,05
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Dranken
Vanaf 25 personen

Je kunt een keuze maken uit diverse dinermogelijkheden, beschreven 

op de volgende pagina’s. De dranken zijn nog niet inbegrepen bij 

de diners, gezien de duur hiervan vaak varieert. Hieronder kun je 

afhankelijk van de geplande duur van jouw diner een bijpassend 

drankenarrangement kiezen. 

Welkomstdrankjes
Heet jouw  gasten hartelijk welkom met een feestelijk drankje! 

Prosecco  5,80 

Cocktail  7,90

Champagne  11,60

Hollands drankenassortiment 
Onbeperkt frisdranken, mineraalwaters, sappen, 

(non-alcoholisch) bier en huiswijnen

1 uur 13,25

2 uur 17,50

3 uur  22,95

4 uur 27,00
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Dinerbuffet
Vanaf 30 personen

Italiano Per Tutti  31,00

Voorgerechten

• Salade Caprese met mozzarella, tomaat, pesto en mesclun

• Panzanella salade met tomaat, olijven, rode ui en kappertjes

• Huisgemaakte tomatensoep met kruidenolie

• Landbrood met olijventapenade & roomboter

Warme gerechten

• Lasagne met gehakt, groenten en oude kaas

• Penne pasta à la funghi met groene kruiden

• Pasta pesto met kip, broccoli, rode ui en knoflook

Nagerecht

• Panna cotta met bosvruchten en koekcrumble

Hollandse glorie 32,00

Koude gerechten

• Quinoa met gele biet, erwten, noten, yoghurtdressing en munt

• Noodles met kip, paksoi, paprika, gebakken kokos en pinda’s 

• Boerenlandbrood met gezouten boter

Warme gerechten

• Gestoofde kippendij met groenten en rode wijnjus

• Gebakken koolvis met spitskool en kerrie beurre blanc

• Geroosterde vergeten groenten met pesto uit de oven 

• Hollandse aardappelpuree met room, boter en verse nootmuskaat

Nagerecht

• Banketbakkersroom, aardbeienjam en bitterkoekjes
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Streetfood
Vanaf 30 personen

Streetfood Buffet 36,50
Stel jouw eigen buffet samen met 4 van onderstaande gerechten. 

Uiteraard hebben wij ook een vegetarische alternatieven.

• Spicy Chickenburger 

Met coleslaw, chilimayonaise en cheddar 

• Hotdog 'Mexican Style'  

Met cheddar, zoetzure pepers, kruidenmayonaise en uitjes   

• Soft Burrito 

Met pittig rundergehakt, tomaat, paprika, mais, geraspte kaas, 

crème fraîche en frisse ijsbergsla 

• Pita Pulled Chicken  

Met ijsbergsla, komkommer yoghurtdip en koriander 

• Pasta 

Met geroosterde peen, paddestoelen, chèvre en pitten 

• Green Curry 

Met noodles, bloemkool, wortel en in kokos en limoen 

gemarineerde garnaal, atjar en cassave chips 

• Ovengeroosterde Aardappel ‘Ateliers Style’   

Met dragonmayonaise en oude kaas
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BBQ
Vanaf 50 personen

Grillin' & Chillin' 37,50

Warme items

• Spies van gemarineerde kippendij

• Beefburger van Maasweide rund

• Berkshire kipworst gevuld met jalapeños en cheddar

• Verpakt zalmmootje met diverse groenten, olie van wilde kruiden 

en gezouten citroen

• Papillot met zwarte koolvis, gamba, venkel en kruidenboter

• Groentenspies met groene kruidenolie

Salades & garnituren

• Aardappelsalade met gerookt spek, augurk en zilveruitjes

• Romaine met tomaat, spinazie, citrus en verse kruiden

• Pasta met zongedroogde tomaatjes, mozzarella en gezouten 

cashewnoten crumble

• Landbroden, gezouten boter en diverse sauzen

Mag het ietsje meer zijn?

Maïskolf met boter en suiker 2,65

Gepofte aardappel met kruidencrème fraîche 3,10

Geroosterde knol met geitenkaas, aioli en kruiden 3,10

Puntzak friet met (truffel)mayonaise 3,70

Surf en turf spies (rund en garnaal) 5,80

Diverse mini dessertjes 4,75

Hangop, mangocompote, gesuikerde amandel of pure 

chocolademousse met blokjes fudge en Oreo koek
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Menu ter inspiratie

Gebakken runderkophaas

Spinazie, ansjovis, dragonmayonaise, krokant rijstvel

Gepekelde kabeljauw

Koolrabi, zuring, Gravad laxdressing

Pastinaaksoep

Peer, amandelstengel

Kalfszijlende

Zoete aardappeltaart, groene aspergetips,bearnaisesaus

Pompoen gnocchi

Pompoencrème, paddenstoelen, truffeljus, gepofte 

pompoenpitten

Pure chocolademousse

Blokjes fudge, gezouten karamel, Oreo koek

Walking dinner
Vanaf 25 personen

Het walking dinner wordt geserveerd door onze medewerkers, terwijl 

gasten van een drankje genieten. Bij al onze diners werken we met 

seizoensproducten. Daarom doen we graag een voorstel op maat, dat 

aansluit op jouw wensen. indien gewenst ook volledig vegetarisch of 

veganistisch.

5-gangen walking dinner 44,75
6-gangen walking dinner 51,00
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Menu ter inspiratie

Vanmenno brood

Olijfolie, roomboter, zeezout

Zalm 

Venkelsalade, dille mayonaise, grove mosterd krokant

Entrecôte

Knolselderij, geroosterde bosui, mosterdpuree, 

krokant van oude kaas

Lemon curd

Bastogne koekkruim, vanille hangop, gebrand eiwit, 

gesuikerde noten, anijskruid 

Sitdown dinner
Vanaf 25 personen

Het sitdown dinner  is een culinair menu, geserveerd terwijl jouw 

gasten aan een mooi gedekte tafel plaatsnemen. 

Bij al onze diners houden wij zoveel mogelijk rekening met 

seizoensgebonden producten. Graag doen we een voorstel op maat, 

indien gewenst ook volledig vegetarisch of veganistisch.

3-gangen sitdown dinner 51,00
4-gangen sitdown dinner 57,00
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Feesten tussen de treinen
Vanaf 50 personen

Wil je een complete avond organiseren voor vrienden, familie of 

collega's? Hieronder vind je complete arrangementen voor een 

feestavond.  Op zoek naar meer? Wij hebben veel ervaring in het 

aankleden van de avond. Wat voor entertainment je ook wenst, wij 

adviseren je graag om er samen een daverend succes van te maken!

Let’s go loco! 38,50

Gedurende een event van 4 uur verzorgen wij:

• Frisdranken, sappen, (non-alcoholisch) bier en huiswijnen

• Tortilla chips met verse salsadip op de tafels

• Bitterballen, kaastengels en mini loempia’s met sauzen

• Late night snack

Oriënt Express   76,50

Gedurende een event van 5 uur verzorgen wij:

• Streetfood diner

• Frisdranken, sappen, (non-alcoholisch) bier en huiswijnen

• Tortilla chips met verse salsadip op de tafels

• Bitterballen, kaastengels en mini loempia’s met sauzen

• Late night snack

Mag het ietsje meer zijn?

Samosa 2,60

Kip yakitori spiesje 2,90

Pizzapunt 3,95

Welkomstcocktail 7,90
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Crewmaaltijden
Heb jij crew catering nodig tijdens jou event? Zie hieronder de 

mogelijkheden voor lunch en diner. 

Crew lunchpakket 11,00

• Bruine bol met jong belegen kaas, komkommer en kruidencrème 

Witte bol met kipfilet, tomaat en mosterdmayonaise 

• Halve tortilla met gegrilde courgette, sla, bietenhummus,  en 

geroosterde pitjes                                                                             

• 1 stuk handfruit of een gezonde candybar

• Flesje water of sap

Crew diner 18,50

• Hollandse runde stoofschotel met stamppot van boerenkool                

• Noodles met pikante tempeh, wokgroenten, kroepoek en  

atjar. Ook mogelijk met kippendijen 

• Broodje hamburger met gefrituurde aardappels en koolsla  

• Groentecurry met bloemkool, tofu, peen, champignons, kokos en 

witte rijst. Ook mogelijk met kippendijen

• Lasagne met Italiaanse groente en pomodorisaus, gegratineerd 

met oude kaas. Ook mogelijk met rundergehakt
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Prijswijzigingen en/of drukfouten onder voorbehoud


