ZAKELIJKE & FEESTELIJKE
BIJEENKOMSTEN

Zeer centraal gelegen, nabij een kruispunt

Naast de beschreven arrangementen die wij aanbieden,

van de snelwegen, de A27 en A28, met direc-

maken wij ook graag een offerte voor u op maat. Hierbij

te verbinding naar de binnenstad van Utrecht,

kunnen wij geheel volgens uw persoonlijke wensen een

ligt Hotel De Bilt – Utrecht. Wij bieden alle
faciliteiten voor een geslaagde bijeenkomst of
event midden in het groen. Wij heten u van harte
welkom!

staan garant voor een succesvolle bijeenkomst. Tevens
beschikken wij over uitgebreid assortiment vergaderapparatuur, die u ook bij de zaal kunt reserveren.

Centraal gelegen

Hotel De Bilt– Utrecht, ook wel bekendals De Biltsche

De bereikbaarheid van onze locatie is uitstekend.

Hoek, is almeer dan 60 jaar een begrip in de regio.

Het hotel bevindt zich nabij een kruispunt van

Het hotel heeft twee restaurants met elk een eigen

snelwegen, A27 en A28, met directe verbinding naar

sfeer en in de zomer een heerlijk terras. Dagelijks is

de binnenstad van Utrecht. Van af ons hotel beginnen

het restaurant van 07:00 tot 23:00 uur geopend.

tientallen fiets- enwandelroutes.

Blijft u slapen?

Contact

kamers en één suite die van alle gemakken is voorzien.
Het hotel biedt uitstekende gelegenheden om zowel
zakelijk als particulier te verblijven. Het beschikt over
verschillende kamertypes: economy kamer, economy plus kamer, comfort kamer, comfort-deluxe en één
suite, die allen beschikken over koffie- en thee faciliteiten. Voor ontspanning biedt het hotel de mogelijkheid
voor gasten om een duik te nemen in ons verwarmde
binnenzwembad of op onze huurfiets te genieten van
onze bosrijke omgeving.

Ons enthousiaste sales-team staat u bij met raad en
daad en informeert u graag over de vele mogelijkheden. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, aarzelt u
dan niet en neem contact op met onze afdeling Sales &
Banqueting. Wij zijn op werkdagen te bereiken op:
Telefoonnummer: 030-6358736
of per e-mail: sales@biltschehoek.valk.com
Voor meer informatie kunt u ook een bezoek brengen
aan onze website www.biltschehoek.com

Bijeenkomsten
Onze 14 multifunctionele zaken zijn stuk voor stuk sfeervol ingericht. Door de diversiteit aan zaalcapaciteiten
is er voor iedere vergadering of congres een geschikte
ruimte aanwezig. Onze locatie biedt de mogelijkheid om
tijdens een vergadering gebruik te maken van verschil-
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de sfeervolle locatie met oneindig veel mogelijkheden

‘De Bitsche Hoek’

Hotel De Bilt–Utrecht beschikt over102 sfeervolle hotel-
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bijeenkomst samenstellen. De jarenlange ervaring en
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APPARATUUR
& SERVICE
Voor audiovisuele middelen of andere extra’s, neemt u
gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij het
vinden van de juiste apparatuur voor uw bijeenkomst.

INTERNETFACILITEITEN
In Hotel De Bilt – Utrecht kunt u gratis met uw eigen laptop,
Smart Phone of tablet gebruik maken van zowel ons wifi netwerk als het vast internet.

VALK ONLINE
6-7

Wij bieden ook online of hybride bijeenkomsten. Neem contact
met ons op voor de mogelijkheden.

VLAGGEN
Tijdens de door u georganiseerde bijeenkomst kunt u een vlaggenmast reserveren om een vlag van uw firma op te hangen.

GROEPSACTIVITEIT
Op aanvraag kunnen we leuke teambuildingsactiviteiten
organiseren.

VALK SERVICE
VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN

FIETSEN
Utrecht is een prachtige, bosrijke provincie die het verkennen
meer dan waard is. Tegen een meerprijs kunt u een (elektrische) fiets huren. Wij hebben een paar prachtige fietsroutes
voor u klaarliggen.

DÉ LOCATIE
VOOR AL UW
BIJEENKOMSTEN
Met 14 zalen en uitstekende bereikbaarheid is Van der Valk
Hotel De Bilt-Utrecht de perfecte locatie voor het organiseren van bijeenkomsten, zowel zakelijk als privé. De zalen
zijn sfeervol ingericht, voorzien van moderne audiovisueleapparatuur en vanzelfsprekend zijn diverse opstellingen
mogelijk.

WAAROM UW BIJEENKOMST BIJ
HOTEL DE BILT - UTRECHT?

8-9

•

Vergaderen in het hart van Nederland,
nabij snelwegen A27 en A28

BIJEENKOMSTEN
ZAKELIJK & FEESTELIJK

•

Complete vergaderarrangementen

•

Moderne audiovisuele apparatuur

•

Hybride / online

•

Elke zaal een Nespresso-aparaat

•

Green Key Goud

•

Gratis Wi-Fi

•

Gratis parkeerplaatsen

•

Overnachtingsmogelijkheden

•

Restaurant, hotelbar en terras in bosrijke omgeving

WWW.BILTSCHEHOEK.COM

VERGADERARRANGEMENTEN
4-uurs comfortarrangement
à € 17,00 p.p. inclusief:

10 - 11

(middag- en avondarrangement)

•

Onbeperkt koffie, thee, plat- en bruiswater

•

Minibar met diverse frisdranken

•

Onbeperkt koffie, thee, plat- en bruiswater

•

Ontvangst met een zoete lekkernij

•

Minibar met diverse frisdranken

•

Meeting break en handfruit

•

Ontvangst met een zoete lekkernij

•

Blocnotes en pennen

•

Meeting break en handfruit

•

Flip-over met papier en stiften

•

Blocnotes en pennen

•

Draadloos internet (Wi-Fi)

•

Flip-over met papier en stiften

•

Vergaderbox

•

Draadloos internet (Wi-Fi)

•

Beamer en scherm

•

Vergaderbox

•

Gratis parkeren

•

Beamer en scherm

•

Gratis parkeren

8-uurs comfortarrangement
à € 37,50 p.p. inclusief:
(dagarrangement)

MEETING BREAKS

8-uurs dag comfortarrangement
à € 49,50 p.p. inclusief:

12-uurs comfortarrangement
à € 68,50 p.p. inclusief:

•

Onbeperkt koffie, thee, plat- en bruiswater

•

Onbeperkt koffie, thee, plat- en bruiswater

•

Minibar met diverse frisdranken

•

Minibar met diverse frisdranken

•

Ontvangst met een zoete lekkernij

•

Ontvangst met een zoete lekkernij

•

Meeting break en handfruit

•

Meeting break en handfruit

•

Blocnotes en pennen

•

Blocnotes en pennen

•

Flip-over met papier en stiften

•

Flip-over met papier en stiften

•

Draadloos internet (Wi-Fi)

•

Draadloos internet (Wi-Fi)

•

Vergaderbox

•

Vergaderbox

•

Beamer en scherm

•

Beamer en scherm

•

Gratis parkeren

•

Gratis parkeren

BORRELEN
Borrelarrangement,
tijdsduur 1 uur à € 12,50 p.p.
•

Onbeperkt drankjes (bier, fris en wijn)

•

Gemengde noten assortiment

•

Assortiment van bitterballen en luxe warme

Luxe lunch in de zaal
€ 19,50 p.p.
Wij serveren op aanvraag een luxe lunch in de zaal met o.a.
twee luxe belegde sandwiches, suikerbrood, een wrap, een
rauwkost salade en verse jus d’orange.

hapjes (3 hapjes p.p.)

Pasta buffet
€ 19,50 p.p.

Wenst u langer te borrelen, dan kunnen wij dit
arrangement verlengen per half uur à € 3,75 p.p.

Saté buffet
€ 19,50 p.p.

12 - 13

AANVULLINGEN OP UW
VERGADERARRANGEMENT

3– gangen diner uitgeserveerd
€ 32,50 p.p.
Exclusief dranken, deze zullen op basis van
nacalculatie in rekening worden gebracht.

3– gangen dinerbuffet
€ 32,50 p.p.

Lunchbuffet
€18,50 p.p.

Exclusief dranken, deze zullen op basis van
Van maandag tot en met vrijdag van 12.00 uur tot 14.00
uur, presenteren wij ons lunchbuffet in het restaurant.
Het lunchbuffet bestaat uit o.a. een soep van de dag,
variërende

koude-

en

warme

gerechten

(gerookte

vissoorten, koude vleessoorten, diverse huisgemaakte salades, diverse broodsoorten, diverse soorten vleeswaren en
kaas, zoetwaren en handfruit. Koffie, thee, melk, karnemelk
en jus d’orange).

BORRELEN

nacalculatie in rekening worden gebracht.

FEEST & RECEPTIE
High Tea
tijdsduur 3 uur
à € 24,50 p.p.
(vanaf 8 personen in ons restaurant)

•

Ontvangst met glas Cuvée Prestige met ‘sweet table’

€ 29,50 p.p.

•

Onbeperkt drankjes (bier fris en wijn)

(vanaf 30 personen in een aparte zaal)

•

Op de (sta)tafels plaatsen wij borrelplateau ‘royale’

•

Mix van Canapé & Crostini luxe belegd met

•

Sandwiches met vis, vlees en vegetarisch beleg

•

Diverse zoete lekkernijen met o.a. donuts,
muffins en cup cakes

14 - 15

•

Scones met clotted cream, jam en marmelade

•

Vers fruit

•

Soep van de dag

•

Vegetarische seizoensquiche

•

Diverse verse theesoorten, koffie en jus d’orange

Receptie arrangement
tijdsduur 2 uur
à € 24.75 p.p.
•

Koffie/thee met gesorteerd vers gebak

•

Onbeperkt drankjes (bier, fris en wijn)

•

Op de (sta)tafels plaatsen wij een
borrelplateau ‘royale’

•

Mix van Canapé & Crostini luxe belegd met
o.a. vis, vlees of vegetarisch (1 hapje p.p.)

•

HIGH TEA

Feestarrangement
tijdsduur 4,5 uur
à € 32.75 p.p.

Assortiment van luxe warme hapjes (2 hapjes p.p.)

o.a. vis, vlees of vegetarisch (2 hapjes p.p.)
•

Assortiment van luxe warme hapjes (3 hapjes p.p.)

UITBREIDING VAN
UW RECEPTIE- OF
FEESTARRANGEMENT
◦Bij verlenging van het arrangement bedragen de
kosten per half uur € 3,75 p.p. Dit geldt alleen voor
de omschreven dranken. ◦Overige dranken zullen
wij op basis van nacalculatie in rekening brengen.

Hartige snacks

Patisserie
v.a. €1,95
•

Divers gebak

•

Appeltaart uit eigen keuken

•

Verse smoothie

Naast het genoemde aanbod bieden wij ook de moge-

•

Fruitspies

lijkheid om uw bijeenkomst opmaat te realiseren. Denk

•

Petit four

•

Petit four met logo

bijvoorbeeld aan een ‘walking-dinner’, een barbecue en

•

Luxe macarons

•

Sweet table

•

Bruidstaart, te reserveren vanaf 20 personen

•

Broodje mini hamburger

•

Broodje kroket

•

Vietnameze loempia

•

Kaas- of saucijzenbroodje

•

Broodje hotdog

•

Watel/hotdog kraam (va 20 personen)

•

Puntzakje met popcorn, zoet of zout

•

Diverse (vegetarische) pizzapunten

•

Wrap met krokante kip en avocado of vegetarisch

•

Puntzakje frites

•

Steamed bunns

•

Yakitori of gamba spiesje

•

Mini pasteitje met kippenragout

uiteraard een bruiloft geheel naar eigen invulling. Nodigt
u uw gasten thuis, op het werk of een andere locatie uit?
Wij zullen de catering voor een borrel, diner, bedrijfsfeest
of housewarming graag bij u thuis of op locatie verzor-

v.a. €2,75
16 - 17

UW BIJEENKOMST
OP MAAT

Borrelplateau’s
ROYALE | knoflook olijven, luxe notenmix,
fuet worst, crudités, breadsticks, diverse dippers

€10,50
DELUXE | mini nacho’s, Spaanse ham, peperduse,
knoflook olijven, luxe notenmix, fuet worst, breadsticks, diverse dippers

€14,50
CHARCUTERIE | hammen en worsten van Buitengewone Varkens, zuur, chips, breadsticks

€18,50

De borrelplateau’s zijn op basis van vier personen.

gen! Alle bijeenkomsten kunnen samengesteld worden in
samenwerking met onze salesafdeling en chef-kok: in combinatie met heerlijke seizoensproducten en op maat gemaakte menu’s.

BRUNCHBUFFET

ZONDAGSBRUNCH

Brunchbuffet
€ 32,50 p.p.

In ons restaurant presenteren wij iedere zondag van
12.00 uur tot 14.30 uur de zondagsbrunch voor iedereen
die hiervan wenst te genieten.

Volwassenen 		

- € 29,50

•

Glas Cuvée Prestige

•

Soep van de dag (uitgeserveerd)

•

Een uitgebreid assortiment luxe broodsoorten

•

Saladebar met diverse soorten sla met dressings

Op Valentijn, Moederdag, Vaderdag, Pasen, Pinksteren,

en garnituren

Sinterklaas, de kerstdagen en Nieuwjaarsdag serve-

•

Diverse gerookte vissoorten en koude vleeswaren

ren wij een extra feestelijke brunch in het restaurant.

•

Diverse warm vlees, vis en vegetarische gerechten

Vraag onze receptie naar speciale tarieven of kijk op

•

Scrambled eggs en bacon

onze website.

•

Verse seizoensgroenten en aardappelgarnituren

•

Kinderbuffet (indien aanwezig)

•

Grand dessertbuffet

Kinderen t/m 11 jaar - € 15,50

18 - 19

Dit buffet wordt gepresenteerd gedurende 3 uur. Koffie,
thee en jus d’orange zijn inclusief. Overige consumpties
worden op basis van nacalculatie gefactureerd. De diverse warme gerechten worden afhankelijk van het seizoen door onze chef-kok geselecteerd.

DINERBUFFET DELUXE

Kinderen t/m 3 jaar - Gratis

SHARED DINING

STREETFOOD MARKET

Vanaf 20 personen te reserveren

Vanaf 50 personen te reserveren

Samen delen, wat is er nu fijner dan dat?

€ 39,50 p.p.

Geniet van diverse delicatessen waar u en
uw tafelgenoten van kunnen proeven.

Anders dan anders: onze streetfood market!
Geuren, kleuren en smaken uit alle wereld-

€ 39,50 p.p.

delen. Deze market is zowel voor de healthyals de guilty pleasure liefhebber een fantasti-

Voorgerechten

20 - 21

•

Poké bowl

•

Ganzen paté

•

Frisse mini salades

•

Garnalen glaasjes

•
•

market bestaat onder andere uit:

Amerika

| Hotdogs en spareribs

Japan

| Sushi en yakitori

Gebrande zalm

Spanje

| Tapas en churros

Sashimi

Holland

| Puntzakje frites en gehaktballetjes

Indonesië

| Rendang en ayam bakar

Warme gerechten
•

Yakatori spiesjes

•

Gamba spiesjes

•

Mini hotdogs

•

Ossenhaas spiesjes

•

Rib fingers

•

Groenten spiesjes

•

Zoete aardappelfriet

•

Couscous

Af te sluiten met een grand dessert
Onder andere bavarois, ijstaarten, diverse
zoete lekkernijen en vers fruit

SHARED DINING

sche keuze! De door ons geserveerde streetfood

DINERBUFFET ROYAAL

DINERBUFFET DELUXE

WALKING DINNER

€ 29,50 p.p.

€ 36,50 p.p.

€42.50 p.p.

Voorgerechten

Wij serveren vooraf een seizoensgebonden soep

◦Eens iets anders dan een sit-down dinner?

•

Vispalet met gerookte zalm, pepermakreel en forel

Voorgerechten

•

Charcuterie met diverse soorten hammen
en vleeswaren

•

Ardenne ham met meloen

•

Rundercarpaccio met pijnboompitten
en Parmezaanse kaas

•

Assortiment diverse koude tapas

•

Saladebar met diverse sla soorten, diverse dressings
en garnituren

22 - 23

•

Huisgemaakte salades en rauwkosten

•

Diverse broodsoorten met roomboter en kruidenboter

Warme gerechten
•

Langzaam gegaarde kippendijen in tomatensaus

•

Malse gehaktballetjes in sesamsaus

•

Langzaam gegaarde procureur met cajunkruiden

•

Vis van de dag met bijpassende garnituren

•

Vegetarische seizoensquiche

•

Twee seizoensgebonden warme groenten

•

Aardappelwedges en frites

Uitgeserveerd seizoen dessert

Extra verrast worden?
Grand dessertbuffet: + € 5,50 p.p.
Onder andere bavarois, ijstaarten,
diverse zoete lekkernijen en vers fruit

•
•

Geniet van onze heerlijke, variërende gerechten,
welke in rondes aan u worden uitgeserveerd.

Vispalet met gerookte zalm, pepermakreel,

En dit allemaal terwijl u zelf kunt gaan en staan

forel en Noorse garnalen

waar u wilt. Leuk voor het netwerken of om eens

Charcuterie met diverse soorten hammen

een andere draai te geven aan een gewone

en vleeswaren

borrel, door een uitgebreidere invulling.

•

Ardenne ham met meloen

•

Ganzenpaté Vitello tonato

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden

•

Rundercarpaccio met pijnboompitten

te bespreken en om uw walking dinner naar wens in te

en Parmezaanse kaas

vullen.

•

Assortiment diverse koude tapas

•

Saladebar, diverse sla soorten, diverse
dressings en garnituren

•

Huisgemaakte salades en rauwkosten

•

Diverse broodsoorten met roomboter en kruidenboter

Warme gerechten
•

Gemarineerde gamba’s

•

Ossenhaaspuntjes met teriaki saus

•

Slow cooked zalmfilet

•

Langzaam gegaarde kippendijen met sesamsaus

•

Beenham met honing mosterdjus

•

Vegetarischeseizoensquiche

•

Twee seizoensgebonden warme groenten

•

Aardappelwedges en frietjes

Af te sluiten met een grand dessertbuffet
Onder andere bavarois, ijstaarten, diverse
zoete lekkernijen en vers fruit

Te reserveren vanaf 6 gangen

CATERING
Bedrijfsbijeenkomst? Vergadering? Jubileum? Verjaardag? Van een buffet tot complete
feestavond met walking dinner, Hotel De Bilt - Utrecht verzorgt graag de catering bij u thuis
of op locatie.

De fraaie ligging langs de bosrand en de uitstekende bereikbaarheid zorgen ervoor dat ook Hotel De Bilt
– Utrecht een prachtige locatie is om de catering te
verzorgen. Wat dacht u bijvoorbeeld van een HighTea of
een High Wine in onze moestuin?

24 - 25

Gevarieerd assortiment

Volledige verzorging
Hotel De Bilt – Utrecht verhuurt diverse (presentatie)
meubelen, servies, BBQ’s, decoratie en audiovisuele
middelen. Onze medewerkers ontzorgen u graag bij de
opbouw, afbouw, styling en service zodat u ontspannen
uw gasten kunt ontvangen.

Hotel De Bilt – Utrecht verzorgt lunchpakketten, luxe

Ons enthousiaste salesteam staat u bij met raad en daad

borrelhapjes en volledig verzorgde (bedrijfs)borrels,

en informeert u graag over de vele mogelijkheden. Heeft

koffietafels, picknicks, High Teas en High Wines, Tapas,

u nog vragen of ontvangt u graag een offerte, aarzelt u

buffetten, uitgeserveerde diners en barbecues. Heeft u

dan niet en neem contact op met onze afdeling Sales &

iets anders in gedachten of bent u benieuwd naar de in-

Banqueting. Wij zijn op werkdagen te bereiken op

vulling van de genoemde pakketten? We nemen de wensen graag door om vervolgens een voorstel op maat uit
tewerken.

Telefoonnummer: 030-63 58 736
of per e-mail: sales@biltschehoek.valk.com

CATERING

ROOMS & SUITE
KAMERFACILITEITEN
4-sterren Hotel de Bilt – Utrechtbeschikt over
102 hotelkamers, verdeeld over de volgende
kamertypes:

14 | Economykamers
•

Recent gerenoveerd, moderne lichte uitstraling

•

2 één-persoonsbedden

•

Een royale badkamer, voorzien van aparte douche,
toilet en föhn

26 - 27

•

Flat-screen TV, telefoon en een kluisje

•

Werkplek met diverse multimedia aansluitingen
Gratis Wi-Fi/ Airconditioning / Koelkastje

28 | Economy Plus kamers
•

Recent gerenoveerd, moderne lichte uitstraling

•

2 één-persoonsbedden

•

Een royale badkamer, voorzien van een aparte douche,
toilet en föhn

OVERNACHTEN
BLIJFT U SLAPEN?

•

Flat-screen TV, telefoon en een kluisje

•

Werkplek met diverse multimedia aansluitingen

•

Gratis Wi-Fi / Airconditioning / Koelkastje

•

Balkon /Terras

39 | Comfortkamers
•

Recent gerenoveerd, moderne lichte uitstraling

•

2 één-persoonsbedden

•

Een royale badkamer, voorzien van een ligbad,
aparte douche, toilet en föhn

•

Flat-screen TV, telefoon en een kluisje

•

Werkplek met diverse multimedia aansluitingen

•

Gratis Wi-Fi / Airconditioning / Koelkastje

16 | Comfort Deluxe kamers

28 - 29

•

Extra ruime kamers, recent gerenoveerd

•

Queen Size bed

•

Een royale badkamer, voorzien van een ligbad,
aparte douche, toilet en föhn

•

Flat-screen TV, telefoon en een kluisje

•

Gratis Wi-Fi/

•

Airconditioning / Koelkastje

1 | Suite
•

Een kingsize bed

•

Een royale open badkamer, voorzien van bubbelbad
en aparte regendouche, toilet en föhn

COMFORT DELUXE KAMER

•

Flat-screen TV, telefoon en een kluisje

•

Koelkastje

•

Airconditioning

•

Een gezellig zitje

HANDIG OM TE WETEN
In- en uitchecken

Restaurants

Inchecken : vanaf 14.00

Restaurant De Biltsche hoek is verdeeld over een aantal

Check out : tot 12.00

Late check-out
Tot 17.00 uur

plaatsenemen op ons zonovergoten terras.

Bloemen
Heeft u speciale wensen met betrekking tot de bloemversie-

Parkeren en oplaadpunten

ring? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Parkeren op het terrein is gratis. Tevens beschikken wij over 12

Duurzame samenwerkingen

oplaadpunten waarvan 4 supersnel laders, 2 snelladers en 6
30 - 31

zalen met elk een eigen sfeer en inrichting. In de zomer kunt u

reguliere laadpalen.

Als hotel werken wij samen met meerdere duurzame organisaties, hier lees je meer over op onze website. Zo gaan wij verspilling tegen van voedsel en scheiden we het afval. Op het wei-

Bereikbaarheid
Ons hotel is centraal gelegen in het hart van Nederland, gemakkelijk te bereiken via de A27 en de A28. Er stoppen ook
meerdere bussen aan de doorgaande weg voor het hotel.

Omgeving
Hotel De Bilt - Utrecht is prachtig gelegen aan de rand van het
bosrijke gebied van de Utrechtse Heuvelrug. U kunt direct vanuit ons hotel prachtige fietstochten en wandelingen maken.

Gratis wifi
In het gehele hotel kunt u gebruik maken van gratis wifi.

land achter het hotel hebben we onze eigen Berkshire Biltsche
biggen van Buitengewone Varkens staan. We hebben onze eigen moestuin waar we groenten kweken en kopen lokale en
biologische producten in uit de streek. Mede door al deze initiatieven zijn wij trotse bezitters van het Green Key certificaat.

Green key
Het Green Key certificaat kent 3 niveau’s: brons, zilver en
goud. Hoe meer milieumaatregelen een recreatiebedrijf
heeft ingevoerd, hoe hoger het “milieuvriendelijke” niveau.
Wij kunnen met trots melden dat wij onze inspanningen
beloond zien met het hoogste niveau: Goud!
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