
Eat, drink
  & stay cozy

IT’S THE
SEASON 
TO SPARKLE



Kom jij gezellig kerst vieren bij ons met jouw familie of vrienden? 
Samenkomen doe je bij Carlton President & One24!
Geniet van een overnachting met uitgebreid feestmaal. Ga voor een 
heerlijke brunch, een feestelijk 4-gangen diner of kies van het à la 
carte menu. Ons team geeft jou de kerstbeleving op z’n best! 

Dit jaar hebben wij een heuze Party Photo Corner ingericht, waar 
jullie samen op de foto kunnen gaan met de leukste kerst en oud & 
nieuw props! Als jij de leukste foto maakt en deze met ons deelt kun je 
zelfs een overnachting inclusief ontbijt bij ons winnen!

Wil je de feestdagen liever thuis vieren, maar wel genieten van 
onze heerlijke gerechten? Verras jouw familie en vrienden met onze 
catering aan huis. Dit jaar is ook ons One24 Feestdagen Menu te 
bestellen! Of kies voor onze klassieke kerstschotels met vlees- en 
visspecialiteiten en desserts. De catering kun je bij ons ophalen of 
bezorgen wij graag bij jou thuis. 

Wij zien jou graag in december!

Team One24 & Carlton President

Koffie, lunch, diner, cocktail
7 dagen per week geopend van 7.00 – 23.00 uur
Floraweg 25  |  3542 DX, Utrecht  |  www.one24utrecht.nl 

  one24utrecht
  one24utrecht

Let’s 
  celebrate 



FEESTDAGEN MENU 
24 | 25 | 26 december

31 december | 1 januari

Aanvang tussen 18:30 – 20:00 uur
4-gangen + amuse | €49.5 p.p.

Ontvangst met een amuse

PATÉ VAN EEND
Gerookte eendenborst, rilette van eend en dadelchutney

Wijntip: Bodega Norton Chardonnay

PASTINAAKSOEP
Pancetta en krokante truffel crostini
Wijntip: Bodega Norton Chardonnay

KALFSSUKADE
Zuurkoolmousseline, gegrilde pompoen, 

stoofpeertje en truffeljus
Wijntip: Beronia Rioja Crianza

CHOCOLADETAART
Rood fruit, pistache en Kahlúa saus
Wijntip: Pedro Ximenez Nectar Sherry

 CHRISTMAS BRUNCH 
25 | 26 december 

Aanvang tussen 11:00 - 12:30 uur
Uitgeserveerde 4-gangen brunch + amuse | €42.5 p.p.

Inclusief Hollandse dranken 
(frisdranken, sappen, bier, huiswijn, koffie en thee)

Ontvangst met een amuse

GLAASJE 
Pastinaaksoep met krokante kikkererwten, geserveerd 

met brood en boter
 

FEESTPLANK 
Warm gerookte zalm met citroen aioli en kappertjes 
| Garnalenspies met piri piri | Mini brioche broodje 

met carpaccio, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en 
pijnboompitjes | Mini sandwiches met gerookte makreel, 

zoetzure paprika, gerookte kipfilet en avocado 
| Mediterrane salade met tabouleh, feta en granaatappel  

CHRISTMAS ROAST 
Huisgemaakte mini quiche met kaas en groenten | 

Gegrilde runderlende met rode kool, gebakken 
paddestoelen en dragonjus | Roseval aardappel 

en gegrilde groenten

SHARING DESSERT
Limoen cheescake | Pistache macaron

Melk chocolademousse | Sinaasappelcrème 
panna cotta | Witte chocoladetruffel-ijs

 
Voor kids t/m 11 jaar bieden we een kleine brunch met 50% korting

Kids t/m 3 jaar zijn gratis
WIJNARRANGEMENT

Bijpassende wijnen 4 glazen €24
Bobarrangement 4 halve glazen €16 

 
Voor kids t/m 11 jaar bieden we een klein diner met 50% korting

Kids t/m 3 jaar zijn gratis

EXTRA GANG + € 9.5
OUDWIJKER KAZEN UIT COTHEN

3 verschillende kazen, dadelchutney en vijgenbrood

Uiteraard houden wij rekening met dieetwensen/allergieën

Voor onze coronamaatregelen zie 

www.carlton.nl/president/corona



 

PARTY PHOTO CORNER 
Leg het feestelijke moment samen met je vrienden, 

familie en geliefden vast in onze Party Photo 
Corner! Helemaal leuk is dat jullie elkaar op kunnen 
pimpen met onze toffe kerst en oud & nieuw props! 

Deel jij de leukste foto met ons via Facebook @
CarltonPresident of Instagram @carlton_president? 
Dan win jij een gratis overnachting in een Deluxe 

kamer inclusief ontbijt voor 2 personen!

À LA CARTE
FEESTDAGEN MENU

24 | 25 | 26 december
31 december | 1 januari

 
Aanvang tussen 18:30 – 20:00 uur

4-gangen + amuse | €49.5 p.p.

Stel je liever je eigen menu samen? Ga dan voor ons 
à la carte menu! Deze kaart staat vol klassiekers 

gecombineerd met winterse specials!

Bekijk de kaart op www.one24utrecht.nl/feestdagen 

Voor kids t/m 11 jaar bieden we een klein diner met 50% korting

Kids t/m 3 jaar zijn gratis

  RESERVEREN
Reserveer gemakkelijk je tafel via:
www.one24utrecht.nl/feestdagen 

T: 030 241 41 82
E: kerst@president.carlton.nl



 FEESTDAGEN ARRANGEMENT
24 | 25 | 26 december

31 december | 1 januari

Vanaf €119.5 p.p.

December staat in het teken van gezelligheid en 
samenzijn met familie, vrienden en geliefden. 
Daarom hebben wij een speciaal feestdagen 

arrangement samengesteld. 
 
 

HET FEESTDAGEN ARRANGEMENT IS INCLUSIEF: 
Overnachting in een kamer naar keuze

Ontbijtbuffet*
4-gangendiner 

(keuze uit à la carte of feestdagen menu)
Verrassing op de kamer 

Gratis toegang tot de fitness, 
wellness (07:00 - 13:00 uur) en spelfaciliteiten

Tijdens kerst: een glas bubbels 
Tijdens oud & nieuw: bubbels en oliebollen om 00:0 uur

* Upgrade naar brunch mogelijk voor € 30 per volwassene 

en €13.75 per kind

Voor kids t/m 11 jaar bieden wij het Feestdagen arrangement met 

50% korting

Kids t/m 3 jaar zijn gratis (babybed  + €10)

 RESERVEREN
Reserveer online via

www.one24utrecht.nl/feestdagen 
Of neem contact met ons op via:

T: 030 241 41 82
E: kerst@president.carlton.nl



CATERING
Onze specialiteiten bij jou in huis

met kerst, oudejaarsavond of nieuwjaarsdag

CHEF’S SWEETS
Brownie, slagroomsoesjes,  

mini tarte tatin, mini cheesecake 
mini bavarois van fruit en 

verse fruitsalade.

4 personen €34.5
6 personen €49.5

KAASPLATEAU 
Selectie van heerlijke streekkazen 

en buitenlandse kaassoorten: Roquefort, 
Fourme d’Ambert geitenbrie, weidekaas 

uit Harmelen, Le Petit Doruvael roomkaas 
uit het Groene Hart. Dit kaasplateau is

inclusief vijgenbrood, walnoot en chutney.

4 personen €34.5
6 personen €49.5

ONE24 FEESTDAGEN MENU
Paté van eend | Pastinaaksoep |  
Kalfssukade | Chocoladetaart 

Z.o.z. voor de gehele invulling

Wij hebben de meeste voorbereidingen gedaan, 

je hoeft thuis dus alleen de afwerking doen! 

Wees gerust, hiervoor heeft onze chef een easy 

bereidingswijze toegevoegd in het pakket.

€49.5 p.p. (vanaf 2 personen te bestellen)

VISSCHOTEL
Heerlijke combinatie van diverse vissoorten: 

inktvissalade, gerookte zalm,  gestoomde makreel,
Noorse garnaaltjes en gerookte forelfilet. Royaal 

gegarneerd  met zalmsalade, tonijnsalade en
flatbread met hummus.

4 personen €49.5
6 personen €64.5

VLEESSCHOTEL
Rijkelijk gevulde vleesschotel: 

runderpastrami, notenpaté, Spaanse ham, 
runderlende met muhammara en gerookte 
eendenborst met granaatappel en gegrilde 

paprika. Royaal gegarneerd met diverse 
salades en flatbread met hummus.

4 personen €49.5
6 personen €64.5

BESTELLEN
Bestel via telefoon 030 242 5900 
(van maandag t/m vrijdag tussen 

09:00 - 17:00 uur) 
of via e-mail: 

kerst@president.carlton.nl 
of via

www.one24utrecht.nl/catering

OPHALEN OF BEZORGEN
 Indien jij jouw bestelling ophaalt 
bij het hotel, ontvang je een leuke 

verrassing. 

Ophalen is mogelijk tussen 
09:00 – 10:00 uur
 13:00 – 14:00 uur
16:00 – 17:00 uur

Bezorging is ook mogelijk, vraag 
naar de voorwaarden.

 Floraweg 25 
3542 DX
Utrecht

 

Uiteraard houden wij rekening met 

dieetwensen/allergieën

Voor onze coronamaatregelen zie 

www.carlton.nl/president/corona

ONZE KLASSIEKE 
DELICATESSE SCHOTELS


