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Voortreffelijke 
koffie & een 

sympathieke 
uitstraling
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bar beton
Zo’n negen jaar geleden zijn Eric en Jeroen 
aan de Korte Jansstraat in Utrecht een kleine 
koffiebar begonnen. De twee belangrijkste 
ingrediënten waren toen: voortreffelijke 
koffie en een sympathieke uitstraling. 
Wat wil een mens nog meer?

Dat mensen méér wilden bleek al snel, want 
het werd druk. Er kwam behoefte aan meer 
ruimte, aan nóg een locatie, aan een lunchkaart, 
een restaurant, vergaderruimten … Bar Beton 
groeide. Maar Bar Beton bleef ook hetzelfde.

Bar Beton is gevestigd op de stations 
Den Haag Centraal, Amersfoort Centraal 
en Utrecht Centraal en daarnaast op 

kantorenpark Utrecht RIjnsweerd.
De grootse locatie -aan de A27/A28 in 
Utrecht Rijnsweerd- biedt, naast kleinere 
ruimtes, ook plaats aan congressen en 
evenementen. De vestigingen op de stations 
bieden uiteraard uitstekende bereikbaarheid 
met het OV en perfecte vergaderzalen. 
Een verschil in capaciteit en locatie, 
maar niet in karakter en uitstraling.

Bar Beton blijft trouw aan die uitstraling: 
verzorgd, sfeervol en sympathiek. Niet 
omdat dat ooit bedacht is als succesformule, 
maar omdat Eric en Jeroen zelf ook zo in 
elkaar steken.

Leuke dag gehad? Vier het met een gezellig drankje en lekkere hapjesin onze bar!



F&B DAG-ARRANGEMENTEN

€ 39,75

€ 36,25

‘FIT & FABULOUS’ ARRANGEMENT (V.A. 6 PERS.)

‘HAVE A NICE MEETING’ ARRANGEMENT (V.A. 6 PERS.)

• Ongelimiteerd koffie, thee, smaakwater, koekjes en mint
• Bananabread bij ontvangst
• Mand handfruit in vergaderzaal
• Ochtendpauze met fruitsmoothie
• Lunch Business: luxe belegde broodjes, soepje, salade, vruchtensap, melk, water
• Power-break in de middag

• Ongelimiteerd koffie, thee, smaakwater, koekjes en mint
• Grote, versgebakken Chocolate Chip Cookie bij ontvangst
• Mand candybars in vergaderzaal
• Lunch Business: luxe belegde broodjes, soepje, salade, vruchtensap, melk, water
• Middag-snack: saucijzen- of kaasbroodje
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ontbijt

ONTBIJTARRANGEMENT
Croissant, krentenbol naturel, yoghurt met cruesli, vruchtensap

€ 11,25

€ 2,00VERS HANDFRUIT
Mand met divers fruit

€ 4,75FRUITSALADE
Gesneden vers fruitassortiment

€ 2,95DANISH PASTRY
Versgebakken Deense bladerdeegkoek (divers assortiment)

€ 3,60YOGHURT MET FRUIT
Vers fruit, volle yoghurt
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KOFFIE, thee & fris

Dagdeel: € 14,15
Gehele dag: € 18,15

KOFFIE, THEE & FRISARRANGEMENT MET LEKKERS
• Koffie
• Thee
• Smaakwater
• Gekoelde frisdranken
• Koekjes en chocolaatjes
• Mint en snoepjes
• Danish pastry

Dagdeel: € 11,25 
Gehele dag: € 15,25

KOFFIE, THEE & FRISARRANGEMENT
• Koffie
• Thee
• Smaakwater
• Gekoelde frisdranken
• Koekjes en chocolaatjes
• Mint en snoepjes

Bewust genieten met koffie en thee van Peeze, 100% duurzaam van boon tot kop.
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Concentreer je op je 
vergadering en laat ons je de 
gehele dag door verzorgen! 
Kies een voordelig en 
compleet dag-arrangement 
voor een onbekommerde dag!

Totale
ontzorging

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN OP BAR-BETON.NL
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water

SMAAKWATER
Waterkan met ijs en diverse fruit- en/of kruiden soorten

Inbegrepen in koffiearr.

€ 1,75CHAUDFONTAINE 0.5L
Flesje plat mineraalwater, met dop dus hervulbaar
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ontvangst / ochtendbreak

€ 2,95

€ 2,95

€ 3,15

Op aanvraag

v.a. € 4,75

DANISH PASTRY
Versgebakken Deense bladerdeegkoek (divers assortiment)

BANANABREAD
Bananencake

AMERICAN CHOCOLATE CHIP COOKIE
Grote, versgebakken chocoladekoek

TAART EN GEBAK

PETIT-FOURS (EVT. MET LOGO)
Een persoonlijke en lekkere verrassing
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Voor iedere gelegenheid een feestelijke traktatie



fruit

VERS HANDFRUIT
Mand met divers fruit

€ 2,00

€ 4,85FRUITSALADE
Gesneden vers fruitassortiment

€ 4,55SMOOTHIE
Huisgemaakte fruitsmoothie
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lunch

€ 16,75LUNCH BUSINESS
• Luxe belegde broodjes
• Soepje
• Salade
• Vruchtensap
• Melk
• Water

€ 22,25LUNCH BUSINESS +
• Luxe belegde broodjes
• Warme snack
• Soepje
• Salade
• Yoghurt
• Vruchtensap
• Melk
• Water

v.a. € 26,50TWEE- OF DRIEGANGEN LUNCH (V.A. 25 PERS.)

Mooi gepresenteerde lunch, eventueel in buffetvorm

€ 3,60YOGHURT MET FRUIT
Vers fruit, volle yoghurt

v.a. € 2,60SNACK
Warme snack, diverse mogelijkheden

Onze broodjeslunch bestaat uit vlees- (1/3) en vegetarisch beleg (2/3). 
Op verzoek kan de verhouding aangepast worden. 

Het rekening houden met speciale verzoeken of dieetwensen is uiteraard mogelijk.
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Alles wat je bij ons bestelt 
komt uit onze eigen keukens! 
Dus geen muffe broodjes 
of een laffe hap, wél 
huisgemaakte soepen, vers 
gebakken brood en smakelijke 
maaltijden.

Huisgemaakt
& vers

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN OP BAR-BETON.NL
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Middagbreak / snack

€ 6,60

€ 3,95

€ 4,95

€ 3,45

POWER-BREAK
Fruitsalade en keuze uit diverse sappen van de Schulp sappenbar

FRUITSPIES
Spies met vers fruit als gezond tussendoortje

SMOOTHIE
Huisgemaakte fruitsmoothie

VAN DOBBEN RUNDVLEES SAUCIJZENBROODJE
Vers uit de oven

€ 3,45OLD AMSTERDAM KAAS SWIRL
Vers uit de oven

Wist je dat een middagbreak de productiviteit van een vergadering met 
48% verhoogt? Wij helpen 

je je energieniveau te behouden!
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borrel

RECEPTIEARRANGEMENT
• Ongelimiteerd tapbier, wijn en frisdranken
• Proostmoment met feestelijk glas cava
• Borrelgarnituur (2 rondes per uur)
• Nootjesmix op tafel

1 uur: € 25,75 
2 uur: € 33,75

DRANKENARRANGEMENT
Ongelimiteerd tapbier, wijn en frisdranken

1 uur: € 14,75
2 uur: € 19,75

BORRELHAPJES
Borrelgarnituur, crostini, crudité, yakitori-spiesjes

v.a. € 0,95

HAPJESARRANGEMENT PREMIUM
• Olijven en nootjes op tafel
• Crudité met yoghurt dip
• Borrelplankje
• Yakitori-spiesjes
• Borrelgarnituur met sausjes 

€ 14,75

HAPJESARRANGEMENT DELUXE 
• Olijven en nootjes op tafel
• Crudité met yoghurt dip
• Borrelplankje
• 3 soorten crostini
• Asian-style hapjes
• Yakitori-spiesjes
• Borrelgarnituur met sausjes

€ 19,75

HAPJESARRANGEMENT MINI-DINER 
(V.A. 25 PERS.)

• Olijven en nootjes op tafel
• Crudité met yoghurt dip
• Borrelplankje 
• 3 soorten crostini
• Asian-style hapjes
• Mini-hamburger met briochebroodje
• Gamba-spies met wasabimayo
• Seizoens-stamppotje

€ 29,75

PROOSTMOMENT
Toast met feestelijke bubbel, eventueel in bedrijfskleur,  
ook alcoholvrij mogelijk

€ 4,95

CHAMPAGNETOREN
115 glazen cava, feestelijk aangelicht, gestapeld in pyramide

€ 645,00

Een event wordt pas echt 
een feestje met bubbels: 

wij zorgen voor een 
bruisende avond!

Bruisendeavond
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diner / walking diner

LICHTE AVONDMAALTIJD
• Luxe belegde broodjes
• Warme snack
• Soepje
• Salade
• Yoghurt
• Vruchtensap
• Melk
• Water

€ 22,25

DINERBUFFET (V.A. 20 PERS.)
• Brood
• Diverse salades
• 3 warme vlees- vis en vegetarisch gerechten (ook veganistisch mogelijk)

€ 26,50

DINERBUFFET PREMIUM (V.A. 25 PERS.)
• Brood
• Diverse salades
• 1 koude schotel
• 4 warme vlees-vis en vegetarische gerechten
• Dessert

€ 34,50

DAGSCHOTEL 
Keuze uit een vlees of vegetarisch gerecht. Snel en smaakvol, tijdens of na 
een meeting, gereserveerd in zaal of restaurant

€ 21,50

PLAATPIZZA
Snel tussendoor voor de kleine trek (vlees of vegetarisch)

€ 12,75

3, 4 OF 5 GANGEN DINER (V.A. 10 PERS.)
De keukenbrigade kookt een verrassend samengesteld diner, eventueel in 
combinatie met een wijnarrangement

v.a. € 37,25

WALKING DINNER (V.A. 30 PERS.)
Een 4, 5, 6 of 7 gangen diner, samengesteld uit luxe kleine gerechtjes

v.a. € 36,50

Vergaderen en dineren tegelijkertijd kan! Op zaal verzorgen 
we graag een maaltijd, 
zodat je je tijd efficiënt benut.
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Wil je zelf een vergader- of 
feestarrangement samen-
stellen? Neem contact met 
ons op! We kunnen ‘op maat’ 
allerlei suggesties doen.

Arrangement
op maat

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN OP BAR-BETON.NL
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Onze keukens werken o.a. met streek- en seizoensgebonden producten. 
Daardoor kunnen er afwijkingen voorkomen ten opzichte van de in deze 

brochure genoemde specificatie.

Alle bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, per persoon / per stuk en exclusief BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Op onze aanbiedingen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca en onze 
Aanvullende Voorwaarden van toepassing.

In onze vergaderarrangementen zijn reeds een aantal F&B items opgenomen. 
Raadpleeg het Prijzenoverzicht Vergaderen voor details.

Bar Beton  
Utrecht Rijnsweerd
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Bar Beton
Utrecht Centraal
Stationshal 9
3511 CE Utrecht

Bar Beton 
Amersfoort Centraal
Stationsplein 115-117
3818 LE Amersfoort

T 085 – 888 22 11

RESERVEREN@BAR-BETON.NL

WWW.BAR-BETON.NL

Contact

Bar Beton  
Den Haag Centraal
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag



VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN OP BAR-BETON.NL


