
evenementenlocatie

INDUSTRIEEL ERFGOED
De Kartfabrique is gevestigd in het  
hart van de oude mengvoederfabriek  
van Ulbe Twijnstra.  
 
In 1996 is de oude fabriek gesloten  
en sindsdien is elke ruimte liefdevol 
gerestaureerd met veel details uit  
het verleden. Elke ruimte heeft  
zijn eigen verhaal en geschiedenis,  
dat maakt deze locatie uniek. 

Wij houden graag rekening met jouw dieetwens of allergie.
Geef dit bij je bestelling door aan onze medewerkers.

ETEN EN ALLERGIE
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Sinds 1959 worden in Utrecht door het familie- 
bedrijf Zeldenrijk de échte Utrègse kroketten 
en bitterballen gemaakt.

De Kartfabrique staat voor pure (h)eerlijke producten. 

Kaasmakerij de Wit uit Harmelen maakt al  
jarenlang heerlijke zachte boerenkaas met  
melk van eigen koeien. 

SAMENWERKINGEN

Je proeft ruim 125 jaar ervaring terug in de 
kwaliteit van het vlees van ambachtelijke 
slagerij Dorresteyn uit Maarssen. 

DINER

 het ketelhuis
grand café

Op tafel worden pannen geplaatst met heerlijke 
ambachtelijke gehaktballen en kipdij met satésaus 
& Oosterse garnituur. 
Daarnaast serveren wij een salade, gegrilde 
groenten, roseval aardappeltjes en friet met 
mayonaise.

- VOORGERECHT -
€ 7,50 p.p.

- HOOFDGERECHT -
€ 14,50 p.p.

* Italiaanse tomatensoep 

* Seizoenssoep

* Griekse salade met feta, frisse sla en 
zomerse dressing

* Taartje van Noorse gerookte zalm met 
salade, paprika en rode ui

Chef’s toetje: laat je verrassen!

- DESSERT -
€ 5,50 p.p.

Plateau met diverse gerechten om te delen. 
Maak je keuze uit 1 soep en 1 salade.
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of

3-gangen

€ 24,50



Coca Cola Regular / Light / Zero,
Fanta, Sprite, Cassis, Nestea Ice Tea, 
Nestea Green, Bitter Lemon, Tonic, 
Rivella, Ginger Ale, 
Dubbelfris Appel-Perzik,
Fristi, Chocomel

Glas Waterkracht plat of bruisend  
Fles Waterkracht plat of bruisend

Glas huisgemaakte limonade
Citroen-Munt, Appel-Vlierbes 

Jug limonade (5 liter)

AA Drink Orange
Red Bull

€ 2,25

€ 1,50
€ 3,00

€ 1,75

€ 9,50

€ 2,75
€ 3,50

FRISDRANKEN

SAPPEN

ENERGY DRINK

WATERKRACHT

Schulp appelsap, tomatensap, 
jus d’orange, appel-aardbei

Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Dubbele Espresso

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,25

KOFFIE EN THEE

€ 3,00

Thee
Verse muntthee 

€ 2,25
€ 2,75

Speciale koffie:

Voor bij de koffie:

€ 5,75Irish Coffee
Spanish Coffee

€ 3,75Amaretto, Baileys,  
Tia Maria, Grand Marnier

Ulbe Twijnstra bouwde  
in 1921 onze mengvoeder-
fabriek. Om hem te eren 
hebben we ons eigen ULBE 
bier gebrouwen.
 
ULBE is een stevig bier 
(6,9%). Tonen van fruit, 
kruiden en hop geven 
dit amberkleurige bier 
karakter.

Warme chocolademelk 
Slagroom

€ 2,50
€ 0,50

Gulpener Fluitje
Gulpener Vaasje
ULBE “Sprankelend bitter bier”
Wisseltap Kartfabrique

BIER EN WIJN

€  2,25
€  2,50
€  3,50 
€  3,75

€  3,50
€  4.00
€  4.50
€  3.75
€  3.50

Bier van de tap:

Bier op fles:
De Leckere Witte Vrouwen
Texels Skuumkoppe
Brugse Zot
Chouffe Soleil
Vedett Blond/White/IPA

Gulpener is een duurzame brouwerij  
uit Limburg. Sinds 1825 brouwt zij 
bieren met een uitgesproken karakter.

100% Arabica bonen van hoger gelegen 
plantages. Geselecteerd, gewassen en 
zongedroogd op de plantages. 

SAMENWERKINGEN

VOOR BIJ  DE BORREL

Silvaner Riesling (droge witte wijn)
Bernkastel (zoete witte wijn)
Spätburgunder (rosé wijn)
Dornfelder (rode wijn)

€  2,75

€  3,50

Al sinds 1861 teelt de Familie Schulp 
fruit in Breukelen. Vanaf 1995 persen 
zij ook sappen van hun fruit. 

€  3,50

p.p. €  3,75

Alcoholvrij bier:

Warsteiner, Wieckse Witte, 
Wieckse Radler, Wieckse Rosé  
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Brood | tapenade | boter 

Koud borrelplateau
Kaas van de Wit | Utrègse Vocking worst | 
garnituren

Waterkracht: het zuiverste  
kraanwater komt uit Utrecht!

De Limonaderij uit Nieuw-Weerdinge  
maakt limonades zonder geur-, kleur-, 
smaakstoffen en glucose-fructose. 

Wein- und Sektgut Ch. W. Bernhard 
komt uit het Duitse dorpje 
Frei-Laubersheim. De wijnen behoren 
tot de top honderd van Duitsland en 
komen relatief gezien uit de buurt, 
waarmee de foodmiles aanzienlijk 
beperkt worden.

Wijnen:

De Kartfabrique staat voor pure (h)eerlijke producten. 

 het ketelhuis
grand café

cuba
café




