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Jouw event
op het

LEUKSTE
station van
Nederland!



Wij zijn Qeet 

In de catering en events wereld zijn wij
degene met een bewustere kijk op onze
voedselketen. En dan vooral de lokale
voedselketen. 

Want Qeet deelt smaken uit de buurt.
Smaken van onze lokale leveranciers die
we graag met jou delen op onze mooie
locaties. 

Lokale smaken die passen bij jouw
evenement, congres, beurs,
bijeenkomst, vergadering, seminar,
borrel, feest, bruiloft, teambuilding of
festival. 

Qeet je mee?

Leukste station van Nederland

Het Spoorwegmuseum is niet alleen het leukste station van het land, het is ook de mooiste. 
Het begint al bij de entree. Het authentieke stationsgebouw uit 1874 ademt één en al sfeer.
Daarnaast is er een modern museumgebouw met alle ingrediënten voor een succesvol event.

Wat dacht je van streetfood in festival stijl in de toffe Expo? Of een uitgebreid sitdown diner in
de wachtkamer 3e klas? Of een knallend feest tussen de treinen? Ook voor zakelijke
evenementen zijn er genoeg mogelijkheden. Maar wat wil je met wel 16 verschillende ruimtes!

We helpen je graag om samen je evenement op het juiste spoor te zetten. 

Van Koninklijke wachtkamers
tot industriële ruimtes 

tussen de indrukwekkende
stoomlocomotieven

Ons sap komt bijvoorbeeld van het fruit van Landgoed Oostbroek
van het Utrechts Landschap. Wij schenken Nederlandse thee en ons
wordt lokaal gebrouwen in Utrecht. Benieuwd naar de andere lokale
verhalen? We vertellen je ze graag!

SMAKEN UIT DE BUURT

Verandering in de voedselketen
begint niet bij een ander, maar
juist bij onszelf. Op ons bord.
Op jouw bord. Met Qeet zetten
wij een eerste stap of eigenlijk
een eerste hap. 

BEWUSTE KIJK OP DE
VOEDSELKETEN

Qeet eet met de seizoenen mee en kiest zo veel mogelijk voor groente
en fruit uit Nederland. 

QEET EET MET DE SEIZOENEN MEE



Menukaart Events

Ontbijt 
De beste start van de dag! 
Bijvoorbeeld met een lekkere boeren yoghurt met granola en een compote van
Hollandse appel en peer en een krentenbol met roomboter. 

Lunch
Gezond & lokaal!
Ambachtelijke broodsoorten belegd met verrassende vegetarische toppings*, 
een wrap met groente van het seizoen en natuurlijk een glas lekkere streeksap. 
*Niet vega-varianten op aanvraag

Supplement lunch
Iets extra's bij de lunch? 
Naar wens is de lunch aan te vullen met supplementen zoals een bladerdeeg broodje
met gerookte wortel, seizoenssalade, een vegetarische soep van groenten uit het
seizoen of een lekkere smoothie. 
Zo, jij kan weer door! 

We gebruiken streekproducten en 
koken met de seizoenen mee.

Lekker lokaal, duurzaam, maar ook super vers!
Daarom is onze lunch ook iedere maand weer anders.

Wist je dat?
Ons brood vers van de Utrechtse Bakker van Eekeren komt.
Ons sap komt van het fruit van Landgoed Oostbroek van 

het Utrechts Landschap. 
 



Koek van de Koekfabriek, gemaakt
door mensen met een afstand tot

de arbeidsmarkt.

Pauze snacks
Zo, na deze break kan jij weer door!

Puntzakjes
We hebben lekkere puntzakjes gevuld met bijvoorbeeld
geroosterde tuinbonen of met crudité met een dip van
kruidenmayonaise.
Liever een zoet puntzakje? Die met caramel popcorn is
een aanrader!

Zoet 
Even een lekkere snack. 
Lastig kiezen hoor, ze zijn allemaal zó lekker!

Brownie
Boterkoek
Lichtzoete wortelcake 
Koekjes van de Koekfabriek (klein en groot)
En heerlijke petit fours 

Lekker gezond!
Boeren yoghurt met granola en een compote van
Hollandse appel en peer 
Hollands fruit uit het seizoen
Salade van het seizoen
Vegetarische soep van het seizoen
Groenten smoothie

Warme snacks
Een mix van kleine warme snacks:
wortelbroodje - kaasbroodje - saucijzenbroodje

Onze brownie is écht de lekkerste. 
Als je deze geproefd hebt... 

Wil je meer ;-)



Tafelgarnituur
Een lekkere gevulde borrelplank voor op tafel.

Vega: 
korstdeeg stengel, brood met dip, crudité, geroosterde
tuinbonen & Utrechtse kaaskoekjes

Mix:
Utrechtse Oude Gracht kaas, Nieuwe Gracht kaas,
Utrechtse ossenworst, gedroogde worst en gegrilde
groenten.

Borrelhap koud
Een gezellig moment! Daar horen lekkere happen bij!
Lolly (2 soorten - vega)
Crostini
Hartige mini cakeje (3 soorten)
Pani Puri met een crème van zoet-zuur pompoen

Borrelhap warm
Soepje van bloemkool met een schuim van truffel (v)
Mini pulled chicken met koolsla (bio kip)
Mini quiche
Flammkuchen

Streetfood Mini Mix
Mini's van onze streetfood items

Bittergarnituur
Oesterzwam bitterballen en kaastengels

Late night snacks
Frietjes met huisgemaakte truffel- of kruidenmayonaise
Broodje hamburger
Kaas-, wortel- of saucijzenbroodje

De oesterzwam bitterbal: lekker, vegetarisch en duurzaam. 
Want deze oesterzwammen worden gekweekt op Utrechts koffiedik. Normaal wordt er in Utrecht
alleen al 10 miljoen kilo koffiedik weggegooid. Dus dat helpt meteen de afvalberg te verminderen.

Lekker goed balletje!.

Voorbeeld
Streetfood Mini Mix

 
Hollandse pokébowl met
Alkmaars rijst, ingelegde
groenten (vega of kip)

 
Slice Flammkuchen 

kaas, rode ui, prei en bieslook
op een basis van crème fraîche

 
Halve pita pulled chicken 

met koolsla
 

Mini hamburger van dubbeldoel
koe, Hollandse tomaat,

ingelegde komkommer, kropsla
en kruidenmayonaise

 



Altijd een leuke en
gezellige sfeer met

streetfood! 
Voor ieder wat wils. 

Dus waar heb je zin in?

VOORBEELD 
STREETFOOD MENU

 
ALOHA

Hollandse poké bowl op basis van rijst of
parelgort met diverse groenten van het seizoen

en een heerlijke dressing.
 

CURRY UP
Huisgemaakte curry met rijst, malse kippendij,
kikkererwten, nootjes en papadum om lekker

mee te dopen.
 

BURGER
Lekkere dubbeldoel hamburger op een zacht

burgerbroodje met sla, tomaat, ingelegde
komkommer en een kruidenmayonaise.

 
PACO'S TACO'S

Taco's met pulled beef, zoet-zure groente en een
frisse crème fraîche.

 
ZOET MOET

Heerlijke zoete afsluiter(s)! 
Wortel cheesecake, panna cotta & red velvet.

 
 

Streetfood
Wat denk je van streetfood in festival-stijl in de toffe Expo?
In een gezellige en informele festivalsfeer kunnen je gasten met diverse streetfood items hun
eigen favoriete diner samenstellen. Dat is toch top!

Met onze opvallende eyecatchers zoals een Piaggio, een bontgekleurde Curry-wagen en een
Renault 4 en steigerhouten buffet/bardelen maak je dat festival-sfeertje helemaal compleet. 



Ga lekker
zitten 

en geniet!

VOORBEELD
SIT DOWN MENU

 
 

VOOR
Rilette van gerookte zalm met zoetzure

komkommer en een saus van groene kruiden
 

TUSSEN
Parelgort risotto met paddestoelen duxelles 

en kaas krokantjes
 

HOOFD
Aardappel mousseline met groenten uit het

seizoen, zacht gegaarde parelhoen 
en een rode wijn jus

 
DESSERT

Panna cotta van roodfruit met eiwit schots en
vers fruit van het seizoen

Diner sit down
Ga lekker zitten en geniet! Wij ontzorgen je volledig, zodat het enige waar jij je druk om gaat
maken vanavond is: “Zal ik nu nog een glaasje nemen van die lekkere wijn?”.

Een avond vol gezelligheid en natuurlijk lekker eten. Lange tafels, lekker eten en heerlijk kletsen
met collega’s, relaties of vrienden. Een mooi moment om terug te blikken, maar ook om vooruit
te kijken.

Ook in het menu vind je onze duurzame insteek terug. Wij werken met producten uit het seizoen
die lokaal, biologisch en van goede kwaliteit zijn. In de zomer een menu met zomergroente en -
fruit en in de herfst/winter met de groente en fruit uit het najaar. Mooie gerechten zoals je in een
restaurant zou krijgen. 3, 4, 5 of 6 gangen, we denken graag met je mee.

Vega of Vegan?
Uiteraard kunnen wij ook een geheel vegetarisch of veganistisch menu serveren.
Naast vegetariërs en veganisten willen ook steeds meer vleeseters bewuster eten. Verras je
gasten met een geheel vegetarisch menu. Heel lekker en gezond, maar ook nog eens hartstikke
duurzaam!



Altijd een leuke en
gezellige sfeer met

streetfood! 
Voor ieder wat wils. 

Dus waar heb je zin in?

VOORBEELD 
DINER BUFFET MENU

 
 

ZACHTGEGAARDE ZALM
met verse groene kruiden

 
GEROOSTERDE KIPPENDIJEN

in een romige saus met rozemarijn
 

PARELGORT RISOTTO
met een paddenstoelen duxelles

 
ROSEVAL AARDAPPEL

partjes uit de oven met grof zeezout
 

GEGRILDE GROENTEN
uit het seizoen

 
SALADE VAN HET SEIZOEN

 
BROOD MET DIPS

 
DESSERT: APPEL CRUMBLE

Diner Buffet
Wat denk je van streetfood in festival-stijl in de toffe Expo?
In een gezellige en informele festivalsfeer kunnen je gasten met diverse streetfood items hun
eigen favoriete diner samenstellen. Dat is toch top!

Met onze opvallende eyecatchers zoals een Piaggio, een bontgekleurde Curry-wagen en een
Renault 4 en steigerhouten buffet/bardelen maak je dat festival-sfeertje helemaal compleet. 



De burger is gemaakt van biologisch vlees van
een dubbeldoel koe. Om precies te zijn: de

Blaarkop Koe, die graast op het grensgebied
van Utrecht en Zuid-Holland.

 
De Blaarkop Koe leeft langer, het vlees is van
super goede kwaliteit en geeft de burger een

echte mooie smaak. Vlees van dubbeldoel
koeien heeft een hele lage CO2 Footprint

vergeleken met “normaal” vlees. 
 

Vergeleken met vlees in de supermarkt kan
dubbeldoel tot wel 80% minder belastbaar 

zijn voor het milieu! 

VOORBEELD
BARBECUE MENU

 
 

Dubbeldoel hamburger
 

Barbecue worst
 

Kipspies
 

Gemarineerde zalm
 

Gegrilde groenten van het seizoen
 

Gevulde portobello
 

Gepofte knolselderij
 

Salade van het seizoen
 

Brood met dips

Barbecue

Of het nu zomer of winter is… Wij houden wel van een mooie barbecue! 
Beetje met vuur spelen, en grillen maar!

Met duurzame vis, verantwoord vlees of ga je voor een volledige vegetarische barbecue? 
We passen het aan op jouw wensen!

Barbecue luxe
De barbecue kan ook uitgebreid worden met een aantal lekkere producten zoals:
Rundersteak, zachtgegaard buikspek en gerookte watermeloen.

Optioneel: Dessert
Niks zo lekker als een zoete afsluiter van een heerlijke barbecue!
Het dessert is optioneel bij te boeken. Denk bijvoorbeeld aan een lekkere panna cotta van
roodfruit met schots van eiwit en fruit uit het seizoen.



Zou je graag iets willen
toevoegen aan jouw

event, maar staat het
hier niet tussen?

Laat het ons weten,
dan denken we graag

met je mee!

info@qeet-utrecht.nl
www.qeet-utrecht.nl
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