Arrangementen
bij Vroeg

Kom binnen,
voel je thuis,
je bent de hele
dag welkom!
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Welkom bij Vroeg
Welkom bij Vroeg! Kom binnen in onze
monumentale boerderij uit 1599, die tot 1735
dienst heeft gedaan als herberg. Gelegen in
de prachtige landelijke omgeving van Bunnik
vlakbij Utrecht. Waar we in ons restaurant
zonder poespas voor je koken met de beste
ingrediënten uit de streek, en je verrassen met
echte ambachten. Waar we de hele dag door vers
brood bakken en je welkom bent voor ontbijt,
koffie, lunch, borrel, diner of een heerlijke high tea.
Vroeg is van alle markten thuis. Met diverse mooie
ruimtes in onze rietgedekte boerderij is Vroeg
een unieke vergaderaccommodatie en bijzondere
feestlocatie vlakbij Utrecht. Wij bieden plek aan
gezelschappen vanaf 3 tot 100 personen.
Door de centrale ligging en gratis parkeerplaatsen,
is Vroeg een uitstekende locatie om in een
inspirerende omgeving te vergaderen of om
een buitengewoon feest te vieren.
De ruimtes zijn van alle gemakken voorzien en er
is de mogelijkheid om een ontbijt, lunch, high tea,
buffet, borrelarrangement of diner bij te boeken.
En voor gezellig en actief vermaak samen bieden
we diverse unieke Rondom Vroeg arrangementen.
We willen jullie blijven verrassen met wat we doen
met al dat moois.

Vroeg is
gevestigd in een
monumentale
boerderij uit 1600.
Bij binnenkomst
kun je onze bakkerij
niet missen.
Daar bakken
wij de hele dag
door brood volgens
eigen receptuur.
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Ontbijt
Ontbijt snelle start
Compact ontbijt met koffie of thee, sap, diverse broodsoorten en beleg.

Ontbijt uitgebreid genieten
Uitgebreid ontbijt met koffie of thee, sap, diverse broodsoorten en beleg,
fruitsalade, yoghurt met ontbijtgranen en ei.

Lunch
Lunch Vroeg
Assortiment brood uit eigen bakkerij, beleg, salade en soep uit eigen keuken.

Boerenlunch
Assortiment van luxe belegde broodjes, sandwiches, salade en soep.

High tea

Lunchpakket voor onderweg
Belegde boerenboterhammen, fruit, koek en flesje verse jus d’orange.

High tea
Onbeperkt thee, patisserie uit eigen bakkerij en hartig belegde sandwiches
uit eigen keuken.

High Wine & Beer
High Wine & Beer
kijk voor meer
informatie en prijzen
op www.vroeg.nl
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Twee glazen wijn of speciaalbier, twee rondes goedgevulde Vroeg borrelplanken
met warme en koude hapjes.

Ons ambacht
maakt Vroeg.
In de keuken en de
bakkerij, overal zie
je de liefde voor het
ambacht terug.

12

13

Avond of diner

Borrelarrangementen

Twee, drie of vier–gangen diner

Arrangement Vechten (2½ uur)

Met wisselende gerechten van de kaart.

Koffie/thee met zoetigheden uit eigen bakkerij, onbeperkt dranken uit het
Hollands assortiment*. Ronde met diverse soorten (vegetarische) hapjes
en ronde met ambachtelijke bitterballen.

Staande proeverij Vechten

Arrangement Amelisweerd (4½ uur)

6 rondes wisselende proeverij gerechten van de kaart.

Glas bubbels bij binnenkomst of koffie/thee met zoetigheden uit eigen bakkerij,
onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment*, twee rondes met diverse soorten
(vegetarische) hapjes, en twee rondes met ambachtelijke bitterballen
(kalf, biet en oesterzwam).

Minimaal 20 personen
Duur: minimaal 2.5 uur

Staande proeverij Vroeg

Arrangement Vroeg (4½ uur)

8 rondes wisselende proeverij gerechten van de kaart.

Glas bubbels of koffie/thee met zoetigheden uit eigen bakkerij, onbeperkt dranken
uit het Hollands assortiment*, met hartige lekkernijen op tafel en 6 rondes met
wisselende (vegetarische) warme en koude hapjes uit eigen keuken.

Minimaal 20 personen
Duur: minimaal 3 uur

* Hollands assortiment: Hertog-Jan bier, huiswijn,
frisdranken, port, sherry, vermouth, vieux en jenevers

Trouwen
Trouwen bij Vroeg
In een natuurlijke omgeving verzorgen wij graag
deze bijzondere dag voor u! Geniet van alles wat Vroeg
te bieden heeft in onze authentieke boerderij.

Bruidstaart
Naast brood bakken kunnen we ook de lekkerste
bruidstaarten verzorgen!

kijk voor meer
informatie en prijzen
op www.vroeg.nl
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Wij ontvangen jullie graag om de mogelijkheden
door te spreken.
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We houden van
de buitenlucht.
Eten en drinken
rondom het
open vuur of
een zomerse
barbecue.
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Vroeg buiten
In de boomgaard biedt onze stretchtent ruimte voor
buitenevenementen het hele jaar door. Tussen de
fruitbomen staan gezellige picknicktafels. Drankjes worden
geserveerd vanuit onze eigen buitenbar terwijl de barbecue
in de buitenkeuken wordt bereid. Een heerlijke plek voor
een bijeenkomst, borrel of feest. Graag maken we een
voorstel voor jouw verjaardag, jubileum of bruiloft.

Barbecue
Barbecue Vroeg
•
•
•
•
•
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Ambachtelijke broodsoorten uit eigen bakkerij
Diverse (vegetarische) salades
Diverse warme vlees, vis en vegetarische gerechten
Assortiment aan huisgemaakte sauzen
Als dessert: proeverij van onze seizoenskaart
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Banqueting overzicht

23

Vergaderarrangementen
In de boerderij van Vroeg vergader je anders
dan anders. Onze besloten ruimtes zijn prima
geschikt voor kleine groepen vanaf minimaal 4
personen tot een gezelschap van 120 personen.
Een 4- of 8-uurs vergaderarrangement is uit te
breiden met een ontbijt, lunch, borrel en/of diner.
Even naar buiten? Ook dat kan! Met een kop
koffie brainstormen aan de picknickbanken of
met een wandeling door landgoed Amelisweerd.
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Overzicht zalencapaciteit
Subzalen kunnen in combinatie met een plenaire
zaal geboekt worden. Plenaire zalen kunnen alleen
in arrangementsvorm geboekt worden.
U vorm

blok

theater

cabaret

Waterlinie

27 m2

max. 30 pers.

13

16

30

16

Limes

25 m2

max. 30 pers.

13

16

30

16

Vechten

14 m2

max. 8 pers.

6

8

–

–

Amelisweerd

55 m2

max. 60 pers.

24

24

60

28

Rhijnauwen

100 m2

max. 120 pers.

–

–

119

28

Kleine Boerderij

35 m2

max. 16 pers.

14

16

–

–

Kleine Boerderij de Zijkamer

15 m2

max. 6 pers.

5

6

–

–

27

Waterlinie

28

Limes

Vechten

30

31

Amelisweerd & Rhijnauwen

32

33

Supplementen
Alleen te boeken in combinatie met een arrangement.

Diverse smoothies
Met ingrediënten uit het seizoen.

Hartige pauzehapjes
Hartige lekkernij van onze Chef.

Zoet van Vroeg
Drie zoetigheden uit eigen bakkerij.

Borreluurtje
Twee drankjes p.p. en diverse borrelhapjes.

Relatiegeschenken
We stellen graag een passend pakket samen
met lekkers uit eigen bakkerij en streekproducten.
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Actief rondom Vroeg
Bij Vroeg is altijd wat te doen. We zijn heel actief
en bedenken altijd nieuwe evenementen voor de
feestdagen, organiseren proeverijen en houden
ook een paar keer per jaar een boerenmarkt in
onze mooie boomgaard.
Rondom Vroeg zijn er ook leuke activiteiten
te beleven, vermakelijk voor iedereen!
Vier het weekend of geef je zakelijke
bijeenkomst een energieboost met één
van onze bijzondere activiteiten.
Wij adviseren je graag over de mogelijkheden.
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Waterliniemuseum
inclusief lunch
In het Waterliniemuseum kom je in een interactieve
ontdekkingstocht van alles te weten over de waterlinie.
In het museum valt van alles te beleven.
Duur: 2.5 uur
Minimaal 6 personen

Solexen
Lekker touren op een Solex door de omgeving van Utrecht
en omstreken. Of het nu gaat om een familie-uitje,
vrijgezellenfeestje of een geheel verzorgd bedrijfsuitje.
Onze locatie leent zich er uitstekend voor. Je krijgt instructie
over het besturen van de Solex en geheel in stijl met leren
jas en cap ga je de weg op.
Duur: 2.5 uur
Minimaal 12 personen, vanaf 16 jaar
en in bezit van brommerrijbewijs AM

Escape van Fort Rijnauwen
Dit escape spel wordt op een unieke locatie gespeeld: in Fort
Rijnauwen! Fort Rijnauwen is een machtig vestingwerk in
bijzonder goede staat en ligt verscholen in een open groene
ruimte nabij Vroeg.
Duur: 3 uur
Minimaal 16 personen

Pubquiz
Deze algemene pubquiz is voor de meeste groepen geschikt,
omdat deze een groot aantal onderwerpen heeft. Een ideale
pubquiz voor een personeelsfeest, bedrijfsuitje of voor
je vriendengroep.
Duur: 2 uur
Minimaal 8 personen en maximaal 60 personen
38
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Boerengolf
Bij Vroeg kun je aan de slag met het oudhollandse spel
Boerengolf! Boerengolf is lekker lopen door het weiland
met vrienden, familie of collega’s. Iedereen kan het spelen
ongeacht leeftijd of sportieve aanleg. Je speelt in het weiland
tegenover onze boerderij. Het weiland is de ene keer kort
gemaaid en de andere keer kniehoog en lopen er schapen,
het is maar net hoe de boer het weiland achter heeft gelaten...
Het parcours dat voor je is uitgezet bestaat uit negen holes
en heeft een aantal leuke obstakels. Een beschrijving met
de spelregels wordt bij aanvang aan je overhandigd. Het spel
boerengolf is perfect te combineren met een heerlijke lunch,
high tea of diner bij Vroeg.
Duur: 1 uur
Minimaal 2 personen, maximaal 5 personen per team

Expeditie Vroeg!
Laat je verrassen tijdens dit actieve uitje! Erg leuk als
bedrijfsuitje, familiedag en vrijgezellenfeest. Speel met
vrienden, collega’s of familie het Expeditie Vroeg uitje.
Voer met je team uitdagende opdrachten uit en voorkom
dat je naar de eilandraad moet. Op een leuke manier doe je
teambuildingactiviteiten met elkaar waarbij in tegenstelling
tot het echte format niemand afvalt!
Duur: 2 uur
Minimaal 15 personen
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Overige activiteiten
					
Naast het reeds beschreven aanbod werkt Vroeg
nog met vele andere partijen samen. Mocht je in
onderstaande workshops interesse hebben, neem
dan contact met ons op voor meer informatie en prijzen:
•

Valkenier in actie

•

Lachworkshop

•

Tekencursus

•

Laser–kleiduifschieten

•

Utrecht per fluisterboot

•

Verhalen verteller

•

Workshop schapen drijven

Alle bovenstaande activiteiten zijn uitsluitend te boeken
in combinatie met de arrangementen van Vroeg.
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Achterdijk 1, 3981 HA Bunnik – 030 820 10 10 – info@vroeg.nl – www.vroeg.nl
twitter.com/vroeg_bunnik – facebook.com/restaurant.vroeg – instagram @restaurant_vroeg

