
KERST 
CATERING 
AAN HUIS



Kom jij gezellig Kerst vieren bij ons met jouw familie of vrienden? 
Samenkomen doe je in One24!
Geniet van een uitgebreid feestmaal en ga voor een heerlijke brunch, een 
feestelijk 4-gangen diner of kies van het à la carte Christmas Menu. Ons 
team geeft jou een kerstbeleving op z’n best! 

De kids zullen zich bij ons niet vervelen. Er is een speciale speelruimte 
met entertainment voor alle leeftijden. Ook mogen ze dit jaar weer 
kiezen uit ons Christmas Kids Menu. Na afloop krijgen ze allemaal een 
cadeautje mee!

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 4-gangen Christmas 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. 

We 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 
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ONE24 CHRISTMAS MENU 
Kerstavond, Eerste Kerstdag

& Tweede Kerstdag & 27 december

Aanvang tussen 19:00 – 20:00 uur
4-gangen + amuse | €49.5 p.p.

AMUSE
Gerookte eendenborst, crème van rodekool, hazelnoot

CARPACCIO VAN HERTENRUGFILET
Crème van pompoen, bundelzwammetjes, krokant van 

schorseneer, frambozenvinaigrette

KERSTSOEPJE
Aardappeltruffelsoep, kervelolie, verse truffel

CHRISTMAS ROAST
Gebraden kalkoenrollade, spruitjesstamppot, cranberries,  

pistache, sinaasappelsaus

WITTE CHOCOLADE TAART
Stoofpeertje, vanillesaus & hazelnootijs

 
EXTRA GANG + € 9,5 

OUDWIJKER KAZEN UIT COTHEN
3 verschillende kazen, dadelchutney, vijgenbrood

WIJNARRANGEMENT 
Bijpassende wijnen 4 glazen €24,-

Bobarrangement 4 halve glazen €16,- 
 
 

Voor de kids bieden we een Christmas Kids Menu à €17.5

 CHRISTMAS BRUNCH 
Eerste Kerstdag, Tweede 
Kerstdag & 27 december 

Aanvang tussen 11:00 - 14:30 uur
Uitgeserveerde brunch | €29.5 p.p.

Ontvangst met een bruisende  
Christmas punch & amuse

KERSTPLANKJE 
Pompoensoep, paddenstoelen quiche,  
sandwich carpaccio, sandwich zalm 

RUNDER ROAST 
Rode kool, cranberry compote,  
aardappel mousseline, truffeljus

SHARING DESSERT 
Caramel cheesecake, macaron, pistache,  

chocolade mousse, panna cotta, witte chocolade ijs 
 

Voor de kids bieden we een Christmas Kids Menu à €17.5 
 
  
 

À LA CARTE 
CHRISTMAS EDITION

Kerstavond, Eerste Kerstdag, 
Tweede Kerstdag  

& 27 december 
Aanvang tussen 16:30 - 17:30 uur  

Is 4 gangen net te veel of stel je liever je eigen  
kerstmenu samen? Ga dan voor onze Kerst à la carte menu! 

Verwacht een combinatie van klassiekers van onze kaart 
gecombineerd met mooie kerstgerechten.

Bekijk de kerstkaart op
www.one24utrecht.nl/kerst 

 
Voor de kids bieden we een Christmas Kids Menu à €17.5



KOM OVERNACHTEN!
Sluit het jaar 2020 af met een weekend Utrecht en waan je in de wintersferen 

terwijl de stad verlicht is met twinkelende lichtjes. Want ook in de winter is de 
stad prachtig en is er veel om te bewonderen.

Verblijf bij Carlton President en geniet van eten, drinken, wellnes en een luxe 
verblijf! Bekijk het aanbod op www.carlton.nl/president 

ENTERTAINMENT & KIDS
Er is een speciale speelruimte met entertainment voor alle leeftijden. Ook 

mogen de kids dit jaar weer kiezen uit ons Christmas Kids Menu. Na afloop 
krijgen ze allemaal een cadeautje mee! 

EXTRA INFO
* Uiteraard kunnen wij rekening houden met eventuele dieetwensen en/of allergieën

* Kinderen tot 4 jaar gratis

RESERVEREN
In verband met de huidige maatregelen rondom het Coronavirus 

is reserveren alleen telefonisch en per mail mogelijk.  
T: 030 242 5900 (op werkdagen tussen 09:00 - 17:00 uur) 

E: kerst@president.carlton.nl  

Vragen? Bel 030 242 5900 of 
mail kerst@president.carlton.nl

 
OUD & NIEUW MENU 

31 december & 1 januari
€49.5 p.p. 

Aanvang tussen 19:00 – 20:00 uur 
Amuse + 4-gangen diner

Oliebollen & bubbels om 00:00 uur. 
1 januari kun je ook nog genieten van het  

4-gangen menu + amuse

AMUSE
Crème van rodekool, cranberries & hazelnoot

ZEEBAARSFILET
Bloemkoolpuree, met vadouvan geroosterde bloemkool, 

groene asperge, saffraan beurre blanc

KNOLSELDERIJSOEP
Gegrilde paddenstoelen, truffelolie, Parmezaan crouton

KALFSRIBEYE
Gegrilde venkel, zoete aardappel, pastinaakchips, 

truffeljus 

BOSBESSENCREMEUX
Pure chocolade ijs, bosbessen, bessengelei

 
Voor de kids bieden we een Christmas Kids Menu à €17.5

EXTRA GANG + €9.5

OUDEWIJKER KAZEN UIT COTHEN 
3 verschillende kazen, dadelchutney, vijgenbrood  

WIJNARRANGEMENT 
Bijpassende wijnen 4 glazen €24 

Bobarrangement 4 halve glazen €16



CATERING
Onze specialiteiten bij jou in huis

met Kerst, oudjaarsavond of nieuwjaarsdag

CHEF’S SWEETS
Brownie, slagroomsoesjes,  

mini tarte tatin, mini cheesecake 
Mini bavarois van fruit en 

vers fruitsalade

4 personen €34.5
6 personen €49.5

KAAS PLATEAU 
Selectie van heerlijke streekkazen 

en buitenlandse kaassoorten met 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 
CHRISTMAS MENU 

Kerstavond,  
Eerste Kerstdag, 

Tweede Kerstdag &
 27 december

€39.5 p.p. 

WARM GEROOKTE ZALM
Rode biet, zoetzure komkommer, 

dillecrème, haring kaviaar

KERSTSOEPJE
Aardappeltruffelsoep, kervelolie, 

krokante uitjes

CHRISTMAS ROAST
Gebraden kalkoenrollade, spruitjesstamppot, 

cranberries, pistache, sinaasappelsaus

WITTE CHOCOLADE TAART
Stoofpeertje, vanillesaus & 

hazelnoten

ONZE KLASSIEKE 
DELICATESSE SCHOTELS 

Kerstavond,  
Eerste Kerstdag, 

Tweede Kerstdag, 
27 december, oudjaarsavond  

& nieuwjaarsdag 

VIS SCHOTEL
Heerlijke combinatie van diverse vissoorten,

inktvissalade, gerookte zalm, 
gestoomde makreel, Noorse garnaaltjes en 

gerookte forelfilet. Royaal gegarneerd 
met zalmsalade en tonijnsalade en

flatbread met hummus.

4 personen €49.5
6 personen €64.5

VLEES SCHOTEL
Rijkelijk gevulde schotel met 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



CATERING

BESTELLEN
Bestel via telefoon 030 242 5900 

(van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur) 
of e-mail: kerst@president.carlton.nl 

of via www.one24utrecht.nl/kerst/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, 

en 16:00 – 17:00 uur.

Bezorging is ook mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

ADRES 
One24 | Floraweg 25 | 3542 DX | Utrecht

Scan om de maatregelen te lezen die wij hebben genomen ter preventie van de 
verspreiding van het Coronavirus en hoe deze van toepassing zijn op jouw bezoek 
aan One24


