Informatiebrochure

Zalen
Als je denkt aan vergaderen in Utrecht dan kom je al snel terecht bij Mammoni Eten & Drinken. Alleen al de centrale
ligging en geeft een voorsprong op de andere locaties. Het prachtige pand uit de 14e eeuw heeft verschillende
ruimtes geschikt voor diverse doeleinden. Alle ruimtes hebben een prachtig uitzicht met ramen die open kunnen,
minibar kostenloze toegang tot het WIFI netwerk en een vergader-kist.

Arrangementen
Vergaderarrangement per dagdeel (max. 4 uren)
Vergaderarrangement per dagdeel (max. 8 uren)

€ 15,00
€ 25,00

Ons vergaderarrangement voor een dagdeel bestaat uit onbeperkt Segafredo koffie, Tik Tak thee, plat & bruisend mineraalwater. Bij
ontvangst serveren wij een assortiment cake en koekjes. Bij het vergaderarrangement voor een dag serveren wij naast vernoemde tevens
een schaal met diverse verse fruitsoorten.
* Een dagdeel is van 8.00 tot 12.30 uur, van 13.00 tot 18.00 uur of van 18.30 tot 23.30 uur.

Equipement
Projectiescherm
Spanscherm
Beamer (zonder scherm)
Beamer inclusief scherm
Beamer inclusief scherm Achterhuis
Laptop
Flipover
Microfoon (draadloos)
Ruimte

Dagdeel (max. 4u)

€ 37,50
€ 112,50
€ 130,00
€ 165,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 27,50
€ 30,00
Oppervlakte

Carré

Theateropstelling

Diner

Receptie

220 m²

Max. 28

Max. 120-140

Max. 100/200

Max 200-

Per dag (max. 8u)
Grand Café

€550,00 / €850,00

250
De Spin

€160,00 / €230,00

25 m²

Ronde tafel

Ronde tafel

Max. 10

Ronde tafel

De 1e etage met bar

€435,00 / €650,00

80+30 m²

Max. 36

Max 70

Max. 60

Max. 120

Zolder met subruimte

€280,00 / 435,00

80+30 m²

Max. 28+12

Max 50+20

Max. 20

Max. 60

Bestuurskamer

€230,00 / €360,00

40 m²

Max. 20

Max. 16

Max. 20

Max. 30

Bridgekamer

€160,00 / €230,00

20 m²

Max. 10

Max. 8

Max. 10

Max. 10

Achterhuis

€ 450,00 \ 650,00

120 m²

Max 44

Max 140

Max 120

Max 140

* Andere opstelling gewenst? Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!

Menu’s
Ontbijt | La Prima Colazione
▪
▪
▪

€ 14,50

Glas verse jus d’orange en koffie of thee naar keuze
Warme croissant en een biologisch broodje
Huisgemaakte vijgenjam en roomboter
Yoghurt en muesli en vers fruit

Dolce
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pandoro | Muffins
Torta di Mela | Appeltaart gemaakt met een Mammoni twist
Torta di Formaggio | Cheescake
Torta di Cioccolato | Chocoladetaart
Torta di Mammoni | combinative van Torta di Mela, di Formaggio en di Cioccolato
Torta di Mammoni Piccolo | Kleine stukjes Torta di Mela, di Formaggio en di Cioccolato
Frutta | Handfruit, zoals appel, sinaasappel, banaan en wat het seizoen biedt
Macedonia | Vers fruitsalade met jus d’orange

Italiaanse Lunch
▪

€ 2,95
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 2,25
€ 1,25
€ 3,85
€ 17,95

Soep en 2 broodjes p.p. diagonaal gesneden + één glas verse jus d’orange
* Wisselend assortiment met bijvoorbeeld;

▪
▪
▪
▪
▪

Zuppa di Pomodori (Italiaanse pomodorisoep met pestoroom)
Ciabatta met Parmaham, rucola en truffelmayonaise
Mais-pompoenbrood met buffelmozzarella, pomodori en pesto
Rozijnen-vijgenbrood met gorgonzola, gegrilde appel en pancetta
Rozemarijn-zeezoutbrood met verse gegrilde tonijn, gepofte knoflookboter en kappertjes
* Geeft u meerdaagse bijeenkomsten, dan zullen wij zorgen voor een afwisselend assortiment.
De broodvarianten die door ons worden gebruikt zijn biologisch

Spuntino Caldo | Warme snack
▪
▪
▪

Piadina Romagnola, met Parmaham, Mozzarella en rucola
Mini pizza Caprese, mozzarella, tomaat en basilicum
Canelloni gevuld met spinazie en ricotta, geserveerd met tomatensaus

€ 2,75
€ 3,25
€ 3,25

Antipasta Lunch
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

€ 26,50

Zuppa di pomodori | Italiaanse pomodori soep met pestoroom
Carpaccio classico | Dungesneden runderlende, truffelmayonaise en krullen Parmezaanse kaas
Insalata Caprese | Spies met mini trostomaatje, mozzarella en basilicum
Assortimenti di formaggio Italiano | Assortiment Italiaanse kaassoorten
Assortimenti di Salumi Italiano | Assortiment Italiaanse vleessoorten
Assortimenti di Panini | Assortiment diagonaal gesneden panino’s
Pasta salade | Pastasalade met gegrilde kippendij, paprika en rode ui
Assortiment Panne | Biologische broodsoorten

Pausa pomeridiana | Middagpauze
▪
▪
▪
▪

Energiebar, met o.a. havervlokken, gemengde noten, vijgen e.d.
Frutta | Handfruit, zoals appel, sinaasappel, banaan en wat het seizoen biedt
Macedonia | Vers fruitsalade met jus d’orange
Yoghurt met vers fruit en crunch

€ 2,75
€ 1,25
€ 3,85
€ 3,25

Per Appetito
▪
▪
▪

Tappende con Pane (brood met 3 huisgemaakte dips p.p)
Spuntini Uno (klein hapjesassortiment p.p)
Italiaanse borrelbegeleiders (schaal voor ca. 10 personen)

€ 1,95
€ 5,50
€18,50

Overzicht borrelbegeleiders
▪

Spuntini Uno (per persoon)

€ 5,50

Bruschetta Piccolo (2 p.p.)
Dungesneden en gegrild landbrood met gevarieerd assortiment beleg

Olijven assortiment met zongedroogde tomaatjes
Huisgemaakte kaasstengels
▪

Bruschetta piccolo (per stuk)

€ 1,95

Bruschetta Parma e fico | Dungesneden en gegrild boerenlandbrood met Parmaham en verse vijgen
Bruschetta Tonno Fresca grilia | Dungesneden en gegrild boerenlandbrood met gegrilde verse tonijn
Bruschetta Gorgonzola e pancetta | Dungesneden en gegrild boerenlandbrood met gorgonzola en pancetta
Bruschetta Mozzarella | Dungesneden en gegrild boerenlandbrood met mozzarella, tomaat en pesto
▪

Italiaanse spiesjes (per stuk)

€ 2,95

Spiesje gemarineerde gamba’s
Spiesje gegrilde tonijn met olijven
Spiesje met mozzarella en tomaat
Spiesje champignons, citroen, peterselie en Spaanse peper
▪

Italiaanse borrelbegeleiders (8-10 personen)

€ 18,50

Assortimento di formaggio Italiano | Assortiment Italiaanse kaassoorten
Assortimento di Salumi Italiano | Assortiment Italiaanse vleessoorten
Assortimento olive e pomodori seche | Olijven assortiment met zongedroogde tomaatjes
Salato Mandorle | Gezouten amandelen
▪

Panino piccolo

€ 1,95

Warme gegrilde ciabatta met mozzarella, tomaat, prosciutto, groene pesto en rucola
Warme gegrilde ciabatta met gorgonzola, appel, aceto balsamico en spinazie
Hollands Bittergarnituur
▪
▪
▪

Tafelgarnituur: Huisgemaakte roomboter zoutjes en rookamandelen (p.p.)
Warm:
van Dobben bitterballen, kaasstengels en vlammetjes (p.p.)
Koud:
Amsterdamse leverworst, Goudse kaas, Reypenaer en salami (p.p.)

€ 1,25
€ 3,50
€ 3,50

Buffet
Pasta Buffet
-

€ 23,50

Zuppa del giorno | Soep van de dag
Tortellini (warm) | Tortellini gevuld met ricotta, asperges en zacht gegaarde zalm in kruidige witte wijn saus
Spaghetti (warm) | Spaghetti met rundergehakt in pomodori saus met verse basilicum en mozzarella
Lasagne (warm) | Lasagne met gegrilde mediterrane groenten, Tallegio en rucola-walnootpesto
Insalata Caprese | Buffelmozzarella met pomodori, pesto, extra virgin olijfolie en verse basilicum
Insalata di Panzanella | Salade van tomaat, komkommer, zwarte olijven, peterselie en knoflook croutons
Insalata Ceasar | Salade van romeinse sla, ansjovis, ei en Parmezaanse kaas
Assortimento Pane e Tappenade | Assortiment van biologische broodvarianten met 3 soorten tappenade

Anti pasti buffet met dessert

€ 32,50

Anti pasti
-

Zuppa del giorno | Soep van de dag
Runderlende met truffelolie | Langzaam gegaarde en gemarineerde runderlende met truffelolie, pijnboompitten en
Parmezaanse kaas
Insalata caprese | Buffelmozzarella met pomodori, pesto, extra virgin olijfolie en verse basilicum
Assortimento di formaggio | Assortiment van Italiaanse kazen
Assortimento di salumi | Assortiment van salami’s en Italiaanse ham
Assortimento di tapenade | Assortiment van tapenade’s met grissini’s
Insalata di Pasta pollo | Pasta salade met kip, rode ui, zwarte olijven en paprika
Insalata di panzanella | Salade van tomaat, komkommer, zwarte olijven, peterselie en knoflook croutons
Insalata ceasar | Salade van romeinse sla met kippendij, ansjovis, ei en Parmezaanse kaas
Insalata di formaggio di capra | Salade van geitenkaas met ijsbergsla, zongedroogde tomaat
Prosciutto marinato | Langzaam gegaarde gemarineerde beenham met pijnboompitten en gekarameliseerde appel
Tortellini (warm) | Tortellini gevuld met ricotta en asperge in kruidige witte wijn saus
Lasagne (warm) | Lasagne gevuld met rundergehakt in tomatensaus met verse basilicum en mozzarella
Assortimento pane | Assortiment van biologische broodvarianten

Dolce
-

Panna cotta | Panna cotta van amandel en cantuccini
Chocolade mousse | Mousse van pure chocolade met gebrande hazelnoot
Zabaglione | mascarpone crème met gemengd fruit

Diner
2 - gangen diner
3 - gangen diner
4 – gangen diner

€ 28,00
€ 34,50
€ 41,00

Menusuggesties (ter indicatie)
Voorgerechten
-

Taartje van Carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
Gegrilde tonijn met een korst van gezouten kappertjes, gemarineerde komkommer en salsa verde
Landbrood met geroosterde pittige pompoen, geitenkaas en kruidensla

Tussengerechten
-

Soep van gorgonzola met gebakken peer en Parmaham
Romige pastinaaksoep met gremolata
Aardappel-preisoep met gerookte paling en kruidenolie

Hoofdgerechten
-

Zeebaarsfilet in kruidenolie met spaghetti en tomatensalsa
Langzaam gegaarde runderentrecote met gegrilde roseval en truffeljus
Lasagne met gegrilde mediterrane groenten, Tallegio en rucola-walnootpesto

Dessert
-

Chocolade moelleux met roodfruit en mascarpone
Aardbeien met Romanoff saus en vanille-ijs
Citroen Limoncello cheesecake met frambozencoulis

Buon Appetito!

