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Bereikbaarheid Gastvrijheid LocatieKeuken



Welkom bij 

Restaurant Zuiver

Restaurant Zuiver is een multifunctionele horecalocatie gevestigd in een 
schitterende oude boerderij in het Utrechtse Leidsche Rijn. De boerderij stamt uit 
1860 en was ooit gelegen midden in de weilanden.

Na een intensieve verbouwing heeft Restaurant Zuiver in 2009 haar deuren 
geopend. Het  is uitgegroeid tot een drukbezocht en bruisend restaurant en een 
populaire locatie voor zakelijke bijeenkomsten, borrels en (bedrijfs-)feesten.

Naast het restaurant heeft Restaurant Zuiver twee mooie ruimtes (de Herenkamer 
en de Zuiverzaal) en twee terrassen.

www.zuivergastvrij.nl 



Catering

Restaurant Zuiver verzorgt 

met alle liefde catering bij 

u op locatie. Denk hierbij 

aan een uitgebreid ontbijt, 

luxe lunch, walking dinner 

of compleet buffet. De hoge 

kwaliteit en serviceniveau 

zijn de extra ingrediënten die 

Restaurant Zuiver toevoegt. 

Restaurant 

Het restaurant heeft een unieke uitstraling en biedt 

ruimte aan 115 personen. De keukenbrigade, onder 

leiding van Richard Boys, houdt van werelds koken en 

maakt gebruik van dagverse, pure seizoensproducten 

en kruiden uit eigen tuin.  

Terras

Restaurant Zuiver beschikt over twee zonnige 

terrassen waar u kunt genieten van koffie, een 

heerlijke lunch of diner. De terrassen zijn ook 

geschikt voor een ontvangst, receptie of borrel. 



Catering

Naast de oude stal (het restaurant) beschikt 

Restaurant Zuiver over twee prachtige ruimtes: 

de Herenkamer en de Zuiverzaal. 

Ruimtes

De Herenkamer 

De Oude Stal 

De Herenkamer is een 

authentieke ruimte 

met eigen bar. Ideaal 

voor borrels, selecte 

bijeenkomsten en 

intieme diners.

De oude stal heeft een 

unieke uitstraling en is 

buiten openingstijden 

exclusief af te huren. Ideaal 

voor een jubileum, private 

diner in het weekend. 

diner feest m2

130 170 200

zaalhuur
dagdeel

extra 
dagdeel

op 
aanvraag

op 
aanvraag

De Zuiverzaal 

De zuiverzaal heeft een 

prachtig interieur en is 

perfect inzetbaar als ruimte 

voor een presentatie, 

netwerk-bijeenkomst of 

feest.

u-vorm blok theater diner borrel m2

15 18 20 27 40 25

u-vorm blok theater cabaret

cabaret

diner borrel m2

40 60 175 175

175

200 250 112

zaalhuur
dagdeel

extra 
dagdeel

185 00

95 00

zaalhuur
dagdeel

extra 
dagdeel

370 00

185 00



Restaurant Zuiver biedt voor zowel grote als kleine gezelschappen de ideale 

ambiance voor een succesvolle zakelijke bijeenkomst. In het restaurant, de 

Herenkamer of de Zuiverzaal zijn de mogelijkheden voor een vergadering, 

presentatie of congres uiteenlopend.

Door de centrale ligging nabij de A2, de sfeervolle inrichting, de goede 

akoestiek en grote (gratis) parkeerfaciliteiten is Restaurant Zuiver de perfecte 

ontmoetingsplaats voor zakelijke bijeenkomsten. Wilt u een onvergetelijke 

indruk maken op uw collega’s en relaties? Ook voor bedrijfsfeesten en 

evenementen is Restaurant Zuiver hét adres in het midden van het land!

De professionele, vriendelijke service en een aangename, ontspannen sfeer zijn 

een must voor een geslaagd zakelijk evenement. Het personeel van Restaurant 

Zuiver verricht al het mogelijke om dit waar te maken.

“Restaurant 

Zuiver heeft 

alles in huis om 

uw zakelijke 

bijeenkomst tot 

een succes te 

maken.”

Zakelijk



Restaurant Zuiver biedt verschillende aantrekkelijke arrangementen.

Uiteraard is het ook mogelijk een arrangement op maat samen te stellen.

• Zaalhuur

• Beschikking over wifi, beamer, projectiescherm en flip-over

• Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater

• Verse boterkoek bij de koffie en thee

• Papier en schrijfwaren 

• Mintjes

• Lunch (incl. karnemelk, melk & jus d’orange)*

* Alleen in het 8-uurs vergaderarrangement (optioneel voor het 4-uurs arrangement)

Menusuggesties

Netwerkontbijt                             vanaf 16,50 p.p.

U geniet tijdens de netwerksessie van vers handgemaakt boerenbrood, croissants 

en bolletjes. Deze kunt u beleggen met diverse vleeswaren, boerenkazen uit de buurt, 

ei en huisgemaakt zoet beleg.

Zuiver Lunchen                                                                         19,50 p.p.

Mooi lunchmenu bestaande uit huisgemaakte soep, etagères met diverse belegde boerenbroodjes, 

bijvoorbeeld met huisgerookte zalm, komkommer en tzatziki en Utrechtse rundvleeskroket geserveerd 

brood en truffelmayonaise.

Walking Dinner                  44,50 p.p.  

Het zesgangen walking dinner is gebaseerd op het seizoen, en bestaat o.a. uit carpaccio 

van weiderund, mini salade niçoise, op de huid gebakken zeebaars en Maas Rijn IJssel runderhaas. 

De perfecte invulling voor een zakelijke en/of feestelijke bijeenkomst. 

Dit is slechts een selectie uit ons uitgebreide aanbod van arrangementen en menu’s. Vraag voor meer 

suggestues naar ons foodbook. 

Vergaderarrangement

4 uur  vanaf  32,50  p.p. 

8 uur  vanaf  57,00  p.p.

“De menukaart wisselt 

met de seizoenen. 

Bekijk de huidige 

menukaart op 

www.zuivergastvrij.nl.”
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Ons salesteam staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. 

Wenst u een persoonlijk gesprek of wilt u vrijblijvend de locatie bekijken? 

Komt u gerust langs, de koffie staat klaar!

Restaurant Zuiver 

Krommewetering 51 

3543 AM Utrecht

030 23 83 233 

www.zuivergastvrij.nl

utrecht@zuivergastvrij.nl

“Voor veel mensen was 

Restaurant Zuiver lang 

‘het best bewaarde 

geheim van Leidsche 

Rijn’ maar inmiddels 

is Restaurant Zuiver 

uitgegroeid tot een 

drukbezochte en 

bruisende locatie.”

www.zuivergastvrij.nl 

Restaurant Zuiver is centraal gelegen en heeft een 

uitstekende bereikbaarheid. Naast het restaurant 

beschikt Restaurant Zuiver over twee bijzondere 

ruimtes, twee grote terrassen, 150 gratis toegan-

kelijke parkeerplaatsen en oplaadpunten voor 

elektrische auto’s.

Bereikbaarheid

Restaurant  Zuiver is onderdeel van 

BHG. BHG heeft meer dan 22 jaar  

ervaring in succesvolle horecacon-

cepten,restaurants en evenementen- 

locaties. Service, kwaliteit en  

gastvrijheid staan centraal binnen 

de organisatie net als het motto 

“Met plezier horeca bedrijven!”  

Meer informatie: www.bhg.nl.

Onderdeel van BHG


