
MEETINGS & EVENTS



Restaurant De Watertoren is gelegen 
in een oude watertoren. In 1907 zag 
de watertoren zijn eerste licht, evenals 
vele andere watertorens uit het begin 
van de vorige eeuw. Zij voorzagen 
de Utrechtse bevolking van vers 
leidingwater.

In 1996 werd de watertoren 
gerenoveerd, vervolgens kreeg het de 
titel ‘industrieel erfgoed’. Ook diende 
het jarenlang als museum.

Op 1 oktober 2015 heeft De 
Watertoren haar entree gemaakt. Het 
restaurant beslaat de bovenste drie 
verdiepingen van de watertoren. De 
privéruimte is af te huren. Op de 9e 
verdieping dineert u rondom onze 
open keuken. Op de 10e verdieping is 
ons glazen paviljoen met uitzicht over 
Utrecht. 

FICO is gelegen in een uniek 
architectonisch pand: de Havenpost. 
De helft van het vloeroppervlak van 
het pand bevindt zich op de kade, de 
andere helft bevindt zich boven het 
water van de Veilinghaven.

De Veilinghaven is de voormalige 
haven van de Utrechtse groenteveiling 
aan het Merwedekanaal. Rond deze 
haven is tussen 1997 en 2014 de 
gelijknamige woonwijk ontwikkeld.

We delen deze bijzondere locatie met 
de werkplaats voor het Utrechtse 
Statenjacht.

Ruby Rose is een wijn- en eetbar met
een overweldigend interieur. Oneindig
veel goede wijn en uit de keuken
komt alles wat je lekker vindt.

Een menukaart met voornamelijk
Mediterrane gerechtjes die je bestelt
om samen te delen.

Dit alles wordt geserveerd op een
bijzondere locatie. Een prachtig
Jugendstil-pand uit 1904 aan de Korte
Jansstraat dat destijds werd gebouwd
als bloemenwinkel.

Het unieke karakter van zowel FICO als De Watertoren leent 
zicht uitstekend voor vergaderen, meetings en events en 
is een bron van inspiratie. Voor lunch of diner met grotere 
groepen is Ruby Rose een geschikte locatie. Wij bieden altijd 
een complete service en een oplossing op maat. Uw meeting 
of event kan uiteraard gecombineerd worden met een lunch of 
diner.

Van een privé- tot een zakelijke bijeenkomst, wij bieden altijd 
persoonlijke aandacht en service op maat. 

Sfeervolle locaties
Uitstekende bereikbaarheid
Parkeren in de buurt
NS stations op loopafstand
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Bij FICO kunt u in een afsluitbare ruimte vergaderen met de volledige service van het restaurant.

Fico beschikt over twee vergaderzalen: 1] max. 16 personen, 2] max. 14 
personen
Zaalhuur afhankelijk van de tijden/aantal personen
Betaald parkeren in de buurt of op Jaarbeurs P1, P2, of P4 parkeerplaats 
(wij hebben uitrijkaarten voor €20)
Utrecht CS op 5 minuten lopen

De zaalhuur is inclusief 50 inch tv-scherm met HDMI-aansluiting, flip-over, 
wifi en onbeperkt koffie/thee/water. 

Optioneel
Luxe broodjeslunch      
Twee gangen lunch
Drie gangen lunch    
Vier gangen lunch          
Aansluitend diner  

€ 16,50 p.p.
€ 39,00 p.p.
€ 46,00 p.p.
€ 52,00 p.p.
€ 54,00 p.p.





�



Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

VERGADEREN BIJ FICO

v.a.



Bij Restaurant De Watertoren vergadert u in de originele watertank van de toren, een volledig afsluitbare ruimte, met de service van het restaurant.

Max. 24 personen
Zaalhuur in overleg
In de buurt of parkeergarage Vaartsche Rijn
NS station Vaartsche Rijn op 5 minuten lopen

De zaalhuur is inclusief 50 inch tv-scherm met HDMI-aansluiting, flip-over, 
wifi en onbeperkt koffie/thee/water en koekjes. Er is een koppelstukje 
voor Apple producten beschikbaar.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

VERGADEREN BIJ DE WATERTOREN









Optioneel
Luxe broodjeslunch 
Twee gangen lunch
Drie gangen lunch   
Vier gangen lunch   
Aansluitend diner:  
  Vanaf 7 p. chefs menu     
  Vier gangen
  Vijf gangen

Aansluitende borrel
 

€ 16,50 p.p.
€ 39,00 p.p.
€ 47,00 p.p.
€ 53,00 p.p. 

€ 53,00 p.p.
€ 62,00 p.p.

in overleg

Lunch kan van maandag t/m donderdag op de 10e 
verdieping met panoramisch uitzicht over Utrecht.



TROUWEN
Restaurant De Watertoren is sinds 2017 huis der gemeente en inmiddels hebben al tientallen stellen elkaar het ja-woord gegeven. 

Max. 35 personen ceremonie
Prijzen zijn afhankelijk van de dag en tijden
In de buurt of parkeergarage Vaartsche Rijn
NS station Vaartsche Rijn op 5 minuten lopen

De ceremonie kan dagelijks tot 16:00 uur plaatsvinden op de 10e 
verdieping. 

Het is mogelijk om van een 3- of 4-gangen lunch te genieten op de 10e 
verdieping met 35 personen of ’s avonds met 24 personen te dineren in 
de originele watertank op de 8e verdieping.
Deze dag kan ook nog aangevuld worden met een verzorgde vaart over 
de Utrechtse grachten. 

Voor de receptie of een borrel hebben wij Café Brutal op de begane 
grond, waar wij diverse hapjes kunnen serveren. We kijken graag met 
u mee naar de wensen en mogelijkheden. Het café is geschikt voor 30 
personen en open tot 23:00 uur.

Restaurant FICO is geen huis der gemeente, maar deze prachtige locatie 
aan de Veilinghaven biedt wel verschillende opties. Bij interesse in deze 
locatie kunt u contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken. 











PRIVATE DINING
Restaurant De Watertoren 
Gezelschappen tot 8 personen kunnen wij plaatsen op de 10e verdieping van ons restaurant. Voor grotere gezelschappen 
bieden wij onze private dining ruimte aan op de 8e verdieping. Hier dineert u in de originele watertank van de toren, een 
industriële maar warme ruimte. De zaal is geschikt tot maximaal 24 personen. 

Op zondag t/m woensdag hanteren wij hier een omzetgarantie van €700 en op donderdag t/m zaterdag ligt de omzetgarantie op 

€850. Voor groepen vanaf 7 personen serveren wij een 4 gangen Chefs menu bij De Watertoren.

Bij FICO is de mogelijkheid voor een private dining tot maximaal 18 personen en is er keuze hebt uit 4-, 5- of 6-gangen. 
Uiteraard kunnen wij rekening houden met eventuele allergieën/dieetwensen. 

Wij hanteren geen zaalhuur, maar een omzetgarantie afhankelijk van de dag en tijd.



Private dining in de oude watertank bij Restaurant de Watertoren Private dining in één van de afsluitbare zalen bij FICO



PRIVATE LUNCH BIJ DE WATERTOREN PRIVATE LUNCH BIJ FICO
Wilt u met gezelschap lunchen op de bovenste verdieping van 
de watertoren bij De Watertoren dan kan dat met maximaal 35 
personen. 

Wij serveren een 3- of 4-gangen lunch naar uw wensen. Wij kunnen 
daar passende wijnen bij schenken. Neem contact op om de 
mogelijkheden te bespreken.

Van maandag t/m donderdag serveren wij geen reguliere lunch en 
hanteren wij een omzetgarantie van €850.
Op vrijdag hanteren wij een omzetgarantie van €2.100
Op zaterdag en zondag een omzetgarantie van €2.600

Wilt u met gezelschap lunchen bij FICO dan kan dat vanaf 10 t/m 26 
personen. 

Wij serveren een 2- tot 5-gangen lunch. Wij kunnen daar passende 
wijnen bij schenken. Neem contact op om de mogelijkheden te 
bespreken.



Private lunch
Twee gangen lunch      
Drie gangen lunch  
Vier gangen lunch 
Vijf gangen lunch 
Wijnarrangement
Of wijnen van onze uitgebreide 
wijnkaart

€ 34,00 p.p.
€ 42,00 p.p.
€ 50,00 p.p.
€ 58,00 p.p.
€   7,00 p.g.

Private lunch
Drie gangen lunch  
Vier gangen lunch  

€ 47,00 p.p.
€ 53,00 p.p.

Het is mogelijk om bij de gerechten 
bijpassende wijnen te schenken, de prijzen 
variëren van €34 tot €50 per fles.



PRIVATE RECEPTIE/BORREL SILENT DISCO BIJ CAFÉ BRUTAL
Verjaardagsfeesten, recepties, presentaties, borrels en andere evenementen kunnen gehouden 
worden in Café Brutal op de begane grond van de watertoren met een terras aan het water.

Het café is geschikt voor maximaal 30 personen en tot 23:00 te boeken.

Van borrelplanken tot bitterballen, we kijken graag met u mee naar de wensen en mogelijkheden.

Wij rekenen geen zaalhuur maar werken met een minimale besteding (vanaf € 150 per uur). Dit wordt aan 
het einde van de avond gemiddeld genomen.

Dit is afhankelijk van de dag en de tijd waarop het café gehuurd wordt.

Je eigen RGB silent disco feest voor jou en je gezelschap! Dit kan ook bij Café Brutal op de begane grond van de watertoren.

Silent disco in het café is geschikt voor 15 tot maximaal 30 personen. Het café is geopend tot 00:00 uur. Laatste moment van reserveren 
is 22:00 uur. Koptelefoons met 3 verschillende kanalen met je eigen muziek (aan te sluiten op telefoon, ipad, laptop etc.) zijn inbegrepen. 
Inclusief onbeperkt drank (Brand bier, wijn, fris), geschonken door onze barman.

       Pakket 1: €32,50 p.p. [2 uur Silent Disco, inclusief onbeperkt drank (Brand bier, wijn fris) en 3 snacks per persoon]
       Pakket 2: €42,50 p.p. [3 uur Silent Disco, inclusief onbeperkt drank (Brand bier, wijn fris) en 5 snacks per persoon]





GROEPEN BIJ RUBY ROSE
Ruby Rose is ons shared dining restaurant in de binnenstad van Utrecht. Deze 
locatie is minder geschikt voor vergaderingen, maar voor lunchen of dineren 
met een groep, of voor kleine evenementen is deze locatie wél geschikt.

Voor groepen vanaf 9 tot 18 personen serveren wij een shared dining menu met 
het beste van onze kaart in 3 rondes. Dit menu is uit te breiden met oesters, 
charcuterie en kazen en eventueel dessert. Ook hebben wij een uitgebreide 
wijnkaart en kunt u kiezen voor bubbels om mee te starten.
Vanaf 20 tot maximaal 32 personen is er de mogelijkheid om de vide af te 
huren. Hier starten we met charcuterie en kazen en vervolgens serveren wij ook 
hier het shared dining menu in 3 rondes.

  Wij hanteren hiervoor een omzetgarantie, het bedrag is afhankelijk van de dag en tijd.

Lunchen met een grotere groep is ook mogelijk in overleg. Hierbij zal een 
shared lunch menu geserveerd worden voor €20,- p.p. (exclusief dranken). 
 
Ruby Rose kan afgehuurd worden voor fotoshoots tot 12:00 uur. De keuken 
mag gebruikt worden tot 10:00 uur. De kosten hiervoor zijn €150,- per uur, 
exclusief BTW. Dit is inclusief onbeperkt gebruik van koffie, thee en water. Voor 
meer informatie kunt u mailen naar seeyou@rubyrose-utrecht.nl. 

Parkeergarages in de buurt: Q park la vie | Hoog Catharijne | Springweg
Parkeren kan ook op Janskerkhof, op zaterdag is hier markt 
Bushalte Janskerkhof is op 1 min lopen
Utrecht Centraal is op 10 min lopen







FICO
Veilinghavenkade 14
3521 AK Utrecht

info@ficoutrecht.nl

030 296 6001







Ruby Rose
Korte Jansstraat 23
3512 GM Utrecht

seeyou@rubyrose-utrecht.nl

030 202 8084













Restaurant De Watertoren
Heuveloord 25A
3523 CK Utrecht

info@wturbankitchen.nl

030 303 1216


