


DeFabrique is dé locatie voor evenementen van 50 tot 3500 personen. De oude 
mengvoederfabriek biedt de perfecte ruimte voor uw beurs, congres of feest.

CONTACTGEGEVENS
DeFabrique Evenementenlocatie
Westkanaaldijk 7
3542 DA Utrecht

+31 (0)30 240 40 30
info@defabrique.nl
www.defabrique.nl

PERFECT BEREIKBAAR
In Utrecht – gelegen tussen spoor, kanaal en 
snelweg – ligt DeFabrique. Door dit unieke 
plekje midden in Nederland, op een steenworp 
van Schiphol, zijn we uitstekend bereikbaar voor 
gasten uit alle windstreken.

INDUSTRIEEL ERFGOED MET MODERNE 
FACILITEITEN
De karakteristieke sfeer van DeFabrique vormt het 
decor voor uw evenement. De moderne faciliteiten 
staan garant voor een kwalitatieve bijeenkomst. 

RUIME ERVARING 
Het team van DeFabrique heeft ruim zeventien jaar 
ervaring in het begeleiden en organiseren van uw 
evenement.

https://goo.gl/maps/Xyo8t8TADv52
https://goo.gl/maps/Xyo8t8TADv52
https://goo.gl/maps/Xyo8t8TADv52
https://goo.gl/maps/Xyo8t8TADv52
mailto:info%40defabrique.nl?subject=
https://defabrique.nl?utm_source=brochure2017&utm_medium=textlink&utm_content=Homepage
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DEFABRIQUE VAN BUITEN
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ELEVATOR WESTKANAALDIJK SILO’S

ENTREE PERSERIJ
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HISTORIE

LOODS 7 LOODS 1, 2, 3
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INDUSTRIEËL ERFGOED HERBESTEMD
Jan en Krijnie zagen in de oude fabriek met 
karakteristieke ruimtes een prachtige kans om 
een stukje historie te bewaren en met anderen 
te delen. De gedrevenheid om het pand en 
de industriële omgeving optimaal te benutten, 
resulteerden in een evenementenlocatie met een 
unieke uitstraling en de meest moderne faciliteiten.

PROFESSIONELE 
EVENEMENTENORGANISATIE
DeFabrique ontwikkelde zich in rap tempo. Eén 
evenement in de week werden er al gauw drie 
en 30 aanwezige gasten werden 100 gasten. 
Momenteel is DeFabrique één van de drukst 
bezochte evenementenlocaties van het land.

Toen Ulbe Twijnstra in 1921 zijn lijnolie- en 
mengvoederfabriek liet bouwen, had hij 
niet kunnen vermoeden dat zijn pand 80 
jaar later een van de meest karakteristieke 
en innovatieve evenementenlocaties van 
Nederland zou worden. We nemen je mee 
terug in de tijd…

BOUW VAN DE FABRIEK
In 1921 verrees op een steenworp afstand van 
Maarssen een moderne fabriek voor de persing 
van lijnolie en de productie van veekoeken. Na 
de Tweede Wereldoorlog ging de fabriek over 
op de productie van olie uit copra; de gedroogde 
kokosnootvrucht. In 1962 werd de productie van 
olie stopgezet en legde de fabriek zich volledig toe 
op de productie van mengvoer.

HET ONTSTAAN VAN DEFABRIQUE 
In 1996 werd de productie naar Deventer 
verplaatst en verloor de fabriek haar functie. Vijf 
jaar stond de fabriek te koop, totdat Krijnie en Jan 
van Eck zich ontfermden over de fabriek en het 
inrichtten als evenementencomplex onder de naam 
‘DeFabrique’.

“Elke ruimte is liefdevol 
gerestaureerd en vertelt zijn eigen 
verhaal. Dat gevoel komt over op 
onze gasten, iedere keer weer.”
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DAAROM DEFABRIQUE

20 loodsen, silo’s, kelders en hallen bieden ruimte aan 
50 tot 3500 bezoekers op meer dan 10.000 m².

Duurzame industriële locatie met een verhaal

Flexibel en proactief team met ruim 17 jaar ervaring

Razendsnel draadloos internet

Creatieve eigen catering

Centraal gelegen in Nederland

Perfect bereikbaar met het OV en via de A2

700 gratis parkeerplaatsen

Familiebedrijf
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WERKWIJZE
1. LOCATIEBEZOEK
We leiden je met liefde rond 
door onze karakteristieke 
evenementenlocatie.

2. OFFERTE
Op basis van je aanvraag 
en het locatiebezoek 
maken we een originele 
offerte voor je.

3. VOORBEREIDING
In de aanloop naar het 
evenement neemt onze event 
producer contact met je op en 
worden alle details afgestemd.

5. UITVOER
Op de dag van het evenement 
word je ontvangen door de event 
producer en eventmanager. 
Samen bespreek je nog even 
het draaiboek en de laatste 
aandachtspunten.

6. EVALUATIE
Enkele dagen na je evenement 
neemt de accountmanager 
contact met je op om het 
voorbereidingstraject en de 
uitvoer van het evenement te 
evalueren.

4. PRODUCTIEBESPREKING 
Ongeveer 14 dagen voor jouw 
evenement organiseren wij 
graag een productiebespreking.
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Klik hier voor meer info

https://defabrique.nl/organisatie/werkwijze/?utm_source=brochure2017&utm_medium=textlink&utm_content=Werkwijze


INDUSTRIAL VINTAGE

OUDE FABRIEK ALS DECOR
We willen het leven van mensen 
verrijken en we geloven dat 
industrieel erfgoed dat mogelijk 
maakt. We zijn daarom trots op onze 
gerestaureerde mengvoederfabriek. 

De roestige buizen, verweerde 
muren, authentieke fabrieksramen 
en silo’s vormen samen een uniek 
decor voor een stoer, spraakmakend 
evenement. 

Zittend aan ons eigen industrial 
vintage meubilair zorgen we voor 
een onvergetelijke ervaring.

INRICHTING
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SITTING DINNERHOLLANDSE KROEG

MOBIELE HUISKAMERS

“Tijdens een creatieve brainstorm 
komen we op ideeën voor het 
creëren van de juiste sfeer.”
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Een evenement zonder techniek is bijna 
niet meer voor te stellen. De kwaliteit van 
een congres of feest valt of staat met de 
juiste inzet van licht, geluid en digitale 
ondersteuning. Omdat we jou zoveel 
mogelijk willen ontzorgen, volgen we 
innovaties op de voet en beschikt onze 
locatie over professionele apparatuur en 
personeel.

LED-VERLICHTING | ELKE GEWENSTE 
SFEER IN EEN HANDOMDRAAI
70% besparen op het energieverbruik én in een 
handomdraai alle gewenste kleurencombinaties 
maken? Dat klonk ons als muziek in de oren. We 
installeerden daarom 248 Robe Robin Parfect 
100 RGBW LED armaturen. Met twee knoppen 
regelen we de intensiteit en het kleurenwiel met 
237 kleuren, zodat we in no-time elke ambiance 
kunnen creëren in onze industriële locatie.

HD-BEAMERS | HAARSCHERPE 
PRESENTATIES VERZEKERD
Met onze gloednieuwe HD-beamers zijn 
haarscherpe presentaties verzekerd! Deze 
krachtige laserprojectoren bevatten de nieuwste 
techniek en zijn onderhoudsvrij, zodat we dag 
in, dag uit dezelfde hoge kwaliteit kunnen 
garanderen.

“Elke gewenste sfeer 
in een handomdraai.”

TECHNIEK
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INTERNET | IN ÉÉN KLIK ONLINE
Internet is als water uit de kraan; een 
basisvoorziening voor zowel eventmanagers als 
bezoekers. Steeds meer evenementen zijn 100% 
afhankelijk van snel en betrouwbaar internet. 
Onze glasvezel internetverbinding is veilig en 
snel geregeld door een van onze moderne 
netwerkcontrollers die ervoor zorgt dat je binnen 
een paar seconden online bent!

CONTINUÏTEIT IN KWALITEIT
Het is niet eenvoudig om licht en geluid goed af 
te stemmen in een industriële locatie. Daarom 
werkt DeFabrique al jaren samen met Bijman 
Audiovisueel. Zo kunnen we garanderen dat met 
high-end licht, beeld en geluid jouw audiovisuele 
boodschap optimaal wordt overgebracht.

MAXIMAAL ONTZORGEN
Wij houden ervan om jou zoveel mogelijk te 
ontzorgen. Heb je een extra microfoon of een 
beamer nodig? Of droom je van een scherm van 10 
meter breed voor je plenaire presentatie? Je kunt 
het zo gek niet verzinnen of wij regelen het voor je. 

13



DUURZAAMHEID
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DeFabrique vindt duurzaamheid belangrijk omdat het 
de enige manier is om te kunnen ondernemen voor 
volgende generaties.

WIJ DRAGEN BIJ AAN EEN BETERE 
WERELD DOOR:

• Industrieel erfgoed te restaureren met gebruikte materialen.
• 334 zonnepanelen voor energieneutrale evenementen.
• 100% groene stroom te gebruiken.
• Alternatieven te bieden voor suikerhoudende dranken.
• Kraanwater te promoten bij onze gasten.
• LED-verlichting te gebruiken.
• No show op evenementen terug te dringen.
• Gasten te stimuleren gebruik te maken van het openbaar 

vervoer.
• In te kopen bij lokale (biologische) leveranciers.
• Gebruik te maken van duurzame schoonmaakmiddelen en 

afvalscheiding.
• Onze documentatie zoveel mogelijk te digitaliseren.
• Papier te gebruiken met een FSC/PEFC en ECF/TCF 

keurmerk.

SILO 0

Klik hier voor meer info
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https://defabrique.nl/organisatie/duurzaam/


Bezoekers kijken hun ogen uit wanneer 
ze via de exclusieve entree jouw beurs 
betreden. Muzikaal entertainment zorgt 
voor een ontspannen ontvangst en ook aan 
catering en de sanitaire stop is gedacht. De 
verschillende ruimtes maken DeFabrique 
ideaal voor beurzen met een oppervlakte 
van 200 m² tot 10.000 m².

ONDERSCHEIDENDE UITSTRALING
De industriële uitstraling van de oude fabriek 
voegt wat toe aan uw beurs en onderscheidt 
zich duidelijk van de gebruikelijke 
beurshallen. 

UITGEBREIDE FACILITEITEN
De locaties van DeFabrique beschikken 
over voldoende subzalen en zijn voorzien 
van technieksets die zijn afgestemd 
op de akoestiek en kenmerken van 
iedere locatie, ideaal voor lezingen of 
verkoopgesprekken.

KWALITATIEVE CATERING
Wil je picknicken in een Central Park-
setting of liever een afterparty in 
Berlijnse clubstijl? Geen probleem, 
ons ervaren team organiseert samen 
met jou een beurs om nooit meer te 
vergeten!

LOODS 8

“20 karakteristieke 
industriële ruimtes om 
eindeloos mee te variëren.” 

BEURS

Klik hier voor meer info
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https://defabrique.nl/evenement/beurs/


LOODS 7 BEURS

COPRALOODSDOMES

SIGNING

PERSERIJ
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LOODS 7

COPRALOODS

CONGRES
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Je organiseert een congres en 
bent op zoek naar iets nieuws. 
Een bijzondere sfeer, een 
creatief cateringconcept of een 
spraakmakende locatie... Het liefst 
bedenk je een formule die ervoor 
zorgt dat dit congres een memorabel 
evenement wordt.

RUIME ERVARING
Ons flexibele en proactieve team denkt 
graag met je mee om jouw congres 
te voorzien van een inhoudelijk sterk 
programma, verbluffend entertainment 
en creatieve catering.

ALLE RUIMTE VOOR HET PERFECTE 
EVENEMENT
DeFabrique biedt ruimte aan 50 tot 
3500 gasten en beschikt over ruim 20 
verrassende locaties met eerste klas 
faciliteiten om mee te variëren.

COPRALOODS

“Unieke mix van 
technologie en historie.”

Klik hier voor meer info
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https://defabrique.nl/evenement/congres/


“Een memorabel feest vier je 
op een locatie met karakter.”

FEEST

20



Een ultiem bedrijfsfeest op een indrukwekkende 
locatie, met waanzinnig entertainment en 
heerlijke hapjes en drankjes. Of je nu met 50 
of 3500 gasten komt, met twintig verrassende 
industriële locaties vind je in onze voormalige 
mengvoederfabriek gegarandeerd de perfecte 
ruimte voor jouw memorabele feest.

WAAROM 1 FEESTJE ALS JE ER 4 KUNT 
VIEREN?
Hoe houd je het feest verrassend en de gasten 
optimaal geëntertaind? Door niet de hele avond 
in dezelfde ruimte te blijven! In ons speciale 
feestconcept verplaatsen je gasten gedurende 
de avond door meerdere ruimtes: van ontvangst 
naar diner, tot feest en afterparty. Met keuze uit 20 
karakteristieke ruimtes die via diverse spannende 
doorgangen aan elkaar verbonden zijn, is een 
spraakmakend feest gegarandeerd.

LICHT & GELUID GEWOON GEREGELD
Ons ervaren team gaat graag de uitdaging aan 
om samen met jou een uniek, creatief en vooral 
onvergetelijk bedrijfsfeest te organiseren. Over 
professioneel licht en geluid hoef je je in ieder 
geval geen zorgen te maken: in samenwerking met 
onze audiovisuele partner verzorgen we eersteklas 
techniek.

COPRALOODS
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Klik hier voor meer info

https://defabrique.nl/evenement/bedrijfsfeest/?utm_source=brochure2017&utm_medium=textlink&utm_content=Feest


DJ

FEEST LOODS 7
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BAND PERSERIJ
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PERSERIJ
Wie midden in de Perserij staat en 
naar boven kijkt, ziet een immense 
ruimte van wel 14 meter hoog. Een 
indrukwekkende vide van staal waar 
vroeger lijnzaadoliepersen stonden, 
is het decor van spraakmakende 
congressen, beurzen en feesten van 
50 tot 1000 personen. Authentieke 
fabriekslampen en leidingwerk geven 
de industriële sfeer een gouden 
randje.

SFEERVOLLE 
UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
De Perserij heeft de Foyer als eigen 
ontvangstruimte. De Jutekelder is 
daarnaast naar wens in te richten als 
bijvoorbeeld cateringruimte of voor een 
subsessie. Een verdieping hoger vind 
je vier subruimtes met veel industriële 
details. Alle vier de ruimtes zijn geschikt 
voor plenaire sessies of creatieve 
workshops.

“Van lijnzaadolieproductie 
naar indrukwekkend 
stalen decor.”
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Klik hier voor meer info

https://defabrique.nl/locatie/perserij/


“Van lijnzaadolieproductie 
naar indrukwekkend 
stalen decor.”

PLENAIRBOXRING OPSTELLING

STELLAGE PERSERIJ

1e VERDIEPING 1e VERDIEPING

1e VERDIEPING

24 25 26

23

22

21

27

Perserij

Foyer

Jutekelder

Meelzolder

Postkamer

Douchelokaal

Havenmeester

23

22

21

24

25

26

27

congres

500

-

200

160

90

100

35

feest

800

200

200

-

-

-

-

CAPACITEIT
beurs

500

150

150

-

-

-

-

m²

560

200

210

160

85

100

45
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“Met een evenement 
in de Perserij maak je 
gegarandeerd indruk!”
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PLENAIR DOUCHELOKAAL

PLENAIR JUTEKELDER
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KALVERMELK
FABRIEK

In de Kalvermelkfabriek produceerden arbeiders 
jaren geleden melkpoeder van kalvermelk. Nu is 
het de locatie voor uw evenement.

De Kalvermelkfabriek bestaat uit negen ruimtes die 
multi-inzetbaar zijn: Micromengerij, Loods 5, Loods 
6, Loods 7, Kalvermelk 1, Kalvermelk 2a – 2b – 2c en 
Kalvermelk 3. Samen bieden deze karakteristieke 
ruimtes plek aan 40 tot 1000 gasten.

MULTIFUNCTIONELE LOCATIE
Onze opdrachtgevers vinden vooral de mogelijkheid 
om eindeloos te combineren en variëren met de 
verschillende (sub)ruimtes zo ideaal aan deze locatie.
 
INDUSTRIËLE DETAILS
In Loods 7 schijnt daglicht door hoge ramen die 
een echt fabrieksgevoel oproepen. Ook de andere 
ruimtes herinneren aan de kalvermelkproductie die 
hier vroeger plaatsvond. Originele silo’s, machinale 
overblijfselen en sfeervol industrial vintage meubilair 
maken de Kalvermelkfabriek
tot een sprekende locatie voor jouw beurs, 
feest of congres.

“9 industriële ruimtes 
waar vroeger 
melkpoeder werd 
geproduceerd.”

28

Klik hier voor meer info

https://defabrique.nl/locatie/kalvermelkfabriek/?utm_source=brochure2017&utm_medium=textlink&utm_content=Kalvermelkfabriek


LOODS 5

LOODS 7

1e VERDIEPING 1e VERDIEPING

1e VERDIEPING

6

5

7

1

4

2 a 2 b 2 c

Loods 5

Loods 6

Loods 7

Kalvermelk 1

Kalvermelk 2a

Kalvermelk 2b

Kalvermelk 2c

Kalvermelk 3

congres

150

300

400

80

90

50

80

80

m²

175

320

360

290

75

60

95

290

feest

200

270

360

200

75

50

75

100

CAPACITEIT
beurs

150

200

250

175

-

-

-

100

5

6

7

1

2a

2b

2c

3
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“Na een bezoek aan DeFabrique 
hebben onze gasten iets ervaren, 
gezien, geproefd en meegemaakt 
dat ze willen delen.”

PLENAIR LOODS 6
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BORREL LOODS 7

BORREL LOODS 7
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LOODS 7

 SUBZAAL KALVERMELK 2A
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SITTING DINNER KALVERMELK 1

BEURS LOODS 7

PLENAIR LOODS 6

SCHOOL OPSTELLING KALVERMELK  1
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Het puntdak van de Copraloods is één van de 
blikvangers van DeFabrique. Met haar 940 m² 
is dit de een na grootste ruimte van onze 
evenementenlocatie. Of je nu een theateropstelling 
van 1000 kuipstoelen nodig hebt, of een 
sitting dinner voor 250 personen organiseert: 
evenementen krijgen hier een onvergetelijk 
karakter.

KOKOSNOTENOPSLAG
In het verleden diende de loods als opslag voor 
kokosnoten. Deze werden vanuit aanmerende schepen 
door de elevator naast de loods opgezogen en naar de 
loods getransporteerd.

MODERNE FACILITEITEN
Duurzame ledverlichting in elke gewenste 
kleurencombinatie geeft de indrukwekkende ruimte direct 
de gewenste sfeer. De vide is een sprekende plek voor 
entertainment en decoratie. Een tiental access points 
maakt razendsnel wifi voor alle gasten mogelijk.

SPANNENDE ENTREE
De Copraloods heeft haar entree via de Nieuwe Fabriek 
en een spannende doorloop door Silo 36; een unieke 
ruimte waar acht piramidevormige silo’s herinneren aan 
de oude mengvoederfabriek. De locatie is eventueel 
uit te breiden met de Kalvermelkfabriek of Loods 8, het 
voormalige distributiecentrum.

COPRALOODS

“Van kokosnotenopslag 
naar excentrieke 
evenementenlocatie.”

34
Klik hier voor meer info

https://defabrique.nl/locatie/copraloods/?utm_source=brochure2017&utm_medium=textlink&utm_content=Copraloods


“Van kokosnotenopslag 
naar excentrieke 
evenementenlocatie.”

COPRALOODS

STELLAGE ENTREE MET VOILE

1e VERDIEPING 1e VERDIEPING

1e VERDIEPING

11

Copraloods

congres

1000

m²

900

feest

1000

CAPACITEIT
beurs

75011
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PLENAIR

FEEST
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PLENAIR BEURS

SITTING DINNER TRIBUNES
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Loods 8 is met zijn boogdak en 
bovenlichten een prachtige locatie 
met oneindig veel mogelijkheden.

In vroegere tijden was Loods 8 
onderdeel van het distributiecentrum van 
DeFabrique. De vide biedt 
ruimte voor entertainment en decoratie. 

COMBINEREN VAN LOCATIES
Loods 8 en Silo 36 zijn perfect te 
combineren met de Kalvermelkfabriek en 
de Copraloods.

LOODS 8
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LOODS 8

1e VERDIEPING 1e VERDIEPING

1e VERDIEPING

8

Loods 8

congres

600

m²

550

feest

600

CAPACITEIT
beurs

3508

FEEST
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Acht piramidevormige silo’s hangen 
langs de muren van Silo 36. Hier 
maakten arbeiders mengvoeder klaar 
voor transport. 

Nu zorgen de silo’s voor een ambiance, 
waardoor een productpresentatie of 
een VIP-borrel onvergetelijk wordt. 
Deze ‘verborgen’ locatie krijgt door de 
verhoging aan de korte zijde een intieme 
sfeer. 

COMBINEREN VAN LOCATIES
Loods 8 en Silo 36 zijn perfect te 
combineren met de Kalvermelkfabriek en 
de Copraloods.

SILO 36

DOORLOOP COPRALOODS
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SILO 36

BORREL PLENAIR

1e VERDIEPING 1e VERDIEPING

1e VERDIEPING

10

congres

100

m²

220

feest

230

CAPACITEIT

beurs

15010 Silo 36
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De multifunctionele ruimtes van de 
Smederij zijn de nieuwe trots van 
DeFabrique. De grote hoeveelheid glas 
geeft een transparant karakter aan dit 
bijzondere gebouw. ‘s Middags nodigt 
de zon gasten uit tot het leggen van 
nieuwe connecties en vriendschappen 
op het privéterras met uitzicht op de 
karakteristieke elevator.

VERBONDEN EN TOCH VERDEELD
Naast de 280m2 grote Smederij die uitermate 
geschikt is als presentatieruimte en voorzien 
is van een vast industrieel cateringplein 
beschikt deze locatie over vier subruimtes: 
Smederij a, b, c en d. Door de glazen wanden 
zijn alle gasten in de subsessies toch 
verbonden met elkaar.

ZORGELOOS BRAINSTORMEN
Alle ruimtes zijn voorzien van moderne 
audiovisuele techniek, LED-verlichting, 
gratis WIFI en witte kuipstoelen. In de 
subzalen hangen 65 inch LCD schermen. Je 
evenement verloopt helemaal perfect met 
gratis en begeleid parkeren op eigen terrein.

SMEDERIJ

DOORLOOP COPRALOODS

“Stoere lokalen met 
een eigen terras.”

42

Klik hier voor meer info

https://defabrique.nl/locatie/smederij/


PLENAIR

SMEDERIJ 12D

1e VERDIEPING 1e VERDIEPING

1e VERDIEPING

12a

12c

12d

12b

12

Smederij

Smederij 12a

Smederij 12b

Smederij 12c

Smederij 12d

congres

140

35

35

40

120

m²

280

34

35

44

160

feest

280

-

-

-

120

CAPACITEIT
beurs

140

-

-

-

-

12

12a

12b

12c

12d

43



CATERINGPLEIN

SMEDERIJ 12A

TERRAS
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TERRAS SMEDERIJ 12C

CATERINGPLEIN
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Silo 61 is een stoere, robuuste 
locatie midden in DeFabrique. Oude 
takels aan het plafond, originele 
transportkratten verspreid door de 
ruimte en opengewerkte silo’s boven 
de ronde bar maken van Silo 61 een 
sfeervolle feestlocatie.

ALLES IS MOGELIJK
Van maffia- tot tropisch thema: in Silo 
61 komt elk feest van 40 tot 350 gasten 
tot zijn recht. Standaard voorzien van 
professioneel licht, een groot podium en 
vaste bar is dit de ideale locatie voor een 
onvergetelijk feest.

SILO 61

“Ideale feestlocatie 
onder de silo.”

46

Klik hier voor meer info

https://defabrique.nl/locatie/silo61/?utm_source=brochure2017&utm_medium=textlink&utm_content=Silo61


SILO 61

LED DANSVLOER PLENAIR
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congres

200

m²
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feest

350

CAPACITEIT
beurs

22561
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Het Magazijn is een nieuw gebouwde 
ruimte onder het oorspronkelijke dak 
van DeFabrique. De houten vloer 
en industriële decoratie brengen 
40 tot 200 personen in de juiste 
sfeer tijdens een feest, congres of 
vergadering.

EENVOUDIG UITBREIDEN
Wil je het Magazijn gebruiken om 
een vergadering of klein congres 
te organiseren? Dan is deze ruimte 
eenvoudig uit te breiden met een of 
meerdere subzalen.

MODERNE FACILITEITEN
Het Magazijn is standaard voorzien van 
professionele theaterverlichting en een 
geluidsinstallatie. Evenals een podium 
voor je spreker of entertainment.

MAGAZIJN

“Oude dakspanten in 
een nieuw jasje.”

48

Klik hier voor meer info

https://defabrique.nl/locatie/magazijn/?utm_source=brochure2017&utm_medium=textlink&utm_content=Magazijn


MAGAZIJN
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CAPACITEIT
beurs

16062

BARPLENAIR
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Verstopt onder de grote opslagsilo’s 
ligt de rauwe feestlocatie Silo 0. 
Door de stalen ingang komen 
maximaal 200 gasten deze sfeervol 
verlichte ruimte binnen voor een 
intiem feest in Berlijnse clubstijl.

STARTKLAAR VOOR EEN TOPFEEST
Silo 0 is helemaal ingericht voor feesten 
met een podium voor de DJ, zitje met 
Chesterfieldbanken, vaste bar en LED-
verlichting. De ultieme locatie voor een 
stoer feest.

SILO 0 “Rauwe feestlocatie 
onder de silo’s.”
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Klik hier voor meer info

https://defabrique.nl/locatie/silo0/?utm_source=brochure2017&utm_medium=textlink&utm_content=Silo0


SITTING DINNERBORREL
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SILO 0
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C A T E R I N G
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“In de oude fabriek werd er al smaakvol 
gekookt voor de fabrieksarbeiders. 
Ook nu nog serveren wij onze gasten 
heerlijke gerechten van hoge kwaliteit.”
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Klik hier voor meer info

https://defabrique.nl/service-faciliteiten/catering/?utm_source=brochure2017&utm_medium=textlink&utm_content=Catering


Een evenement is pas écht geslaagd als 
je lekker hebt gegeten en gedronken. 
Daarom dagen wij onszelf steeds 
opnieuw uit om jou te kunnen verrassen 
met heerlijke, creatieve en betaalbare 
catering.

VAN NO-NONSENSE CATERING TOT 
HIGH-END SITTING DINNER
Met catering op maat realiseren we jouw 
stoutste dromen. Een plein vol Food Trucks 
met wel tien verschillende gerechten? Of 
luxe Gin Tonics, live geshaked naast een 
sjieke oesterbar? Onze chef-kok en ervaren 
keukenteam gaan graag de uitdaging 
aan om samen met jou een verrukkelijk 
cateringconcept samen te stellen.

CREATIEVE CATERING, INDUSTRIEEL 
GEPRESENTEERD
Roomkaas die live vanuit een kitspuit op 
een Spaanse tostado wordt gespoten of 
een reageerbuisje met gazpacho… Ons 
creatieve keukenteam bedenkt steeds weer 
nieuwe manieren om eten en drinken op een 
creatieve, industriële manier te presenteren. 
Zo serveren we kipgehakballetjes uit een 
olievat en rijden we broodjes de lunchruimte 
in op een steiger.

KITSPUIT MET ROOMKAAS

DEFABRIQUE 
CATERING
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 P-P-PASTA

FOODTRAIN
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BBQ

ETEN EN DRINKEN
OP EVENEMENTEN
Het bedienen van gasten 
tijdens een evenement is 
net even anders dan in een 
restaurant. Gasten komen 
veelal in grote groepen 
tegelijk binnen en hebben 
vaak weinig tijd tussen de 
programmaonderdelen. Hierdoor 
zijn er altijd piekmomenten in 
de service. DeFabrique heeft 
in de afgelopen jaren ruime 
ervaring opgedaan om hierop in 
te spelen.
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LOKAAL EN 
DUURZAAM 
DeFabrique werkt zoveel 
mogelijk met biologische- en 
streekproducten. Het beperken 
van de zogenaamde ‘foodmiles’, 
door gebruik te maken van 
lokale leveranciers, staat hoog 
op onze agenda. Onze appels 
komen van de boer in de polder 
en ons vruchtensap komt 
van familiebedrijf Schulp uit 
Breukelen.

APPELS UIT COTHEN
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PRESENTATIE & 
SERVICE
Bij onze locatie DeFabrique 
past een stoere en industriële 
presentatie van eten en 
drinken. Wij gebruiken 
hiervoor graag materialen 
en gereedschappen die 
van oudsher ook terug 
te vinden zijn in de oude 
mengvoederfabriek. Denk aan 
oude gereedschapskarren, 
oliedrums, kabelhaspels en 
rolsteigers.

BLIKVANGER

60



ETEN EN DRINKEN
OP MAAT
DeFabrique beschikt over een 
uitgebreide selectie aan hapjes, 
drankjes, lunches en diners. Op 
basis van het programma maken 
wij een passend voorstel.

Daarnaast verzorgen we graag 
maatwerk en bedenken we 
creatieve manieren om catering 
te serveren. Bij de introductie 
van een auto kunnen we de 
gerechten bijvoorbeeld op een 
autoruit serveren. Of bij het event 
van een uitgeverij serveren we 
de hapjes vanuit een boek. Bij 
een farmaceutisch event kan de 
dressing gepresenteerd worden in 
een injectiespuit. 

PRIKKERS IN HET GRAS

ITALIAANSE CAPRESE
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STROOPWAFELS

Een eerste indruk wordt gegeven bij het 
ontvangst. Het is dus cruciaal dat deze 
eerste indruk juist is. Hier schenken we dan 
ook graag aandacht aan doormiddel van een 
lekkernij die niemand wil afslaan.

KOEKJES DEFABRIQUE
Bij het binnenkomen van de hal ruikt u ze al. De 
hele ruimte heeft zich gevuld met de fijne geur 
van heerlijk vers afgebakken lekkernijen. Denk 
aan verse brownies, carrot cake, huisgemaakte 
chocolade brokken en kokos cookies.

LIVE STROOPWAFELS
De lekkerste stroopwafels worden live gebakken, 
verser kan niet! 
We serveren de lekkerste, vers bereide 
stroopwafels van Utrecht en omstreken. Zodra 
je de hal binnenkomt, ruik je ze al. Eerst een 
stroopwafel, dan pas dat lekkere kopje koffie.

ONTVANGST
HAPJES

KOEKJES DEFABRIQUE
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UTD KRACHTVOER

KOFFIE LOLLIES
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SOEPEN

Afhankelijk van uw programma 
serveren wij een lunch die aansluit 
bij uw gasten. We hebben een rijke 
keuze binnen ons assortiment. 

ROLLING LUNCH
Door middel van rollende steigers 
serveren wij uw gasten luxe belegde 
broodjes. De steiger trekt de aandacht 
van uw gasten en functioneert als een 
mobiel broodjesbuffet. 

ETAGÈRE LUNCH 
In onze locatie plaatsen wij etagères 
met een selectie aan belegde mini 
broodjes. Uw gasten kunnen zelf een 
keuze maken uit de rijkelijk belegde 
broodjes. Met behulp van buikbakken 
wordt onze verse soep geserveerd.

FOODTRAIN
DeFabrique heeft een nieuw concept, 
namelijk Stuart onze foodtrain! Op 
onze industriële trein brengen wij ieder 
gewenst gerecht van soep, lunch tot 
aan een drie gangen menu naar je toe, 
net zoals vroeger een trein in de fabriek 
rondreed met goederen.

LUNCH
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MAALTIJDSALADES

ROLLING LUNCH
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Onze locatie maakt zich uniek 
door middel van haar industriële 
karakter. Dit laten wij graag 
terugkomen in de presentatie 
van onze borrelhappen. Wij 
serveren onze overheerlijke 
Italiaanse Caprese middels een 
spijker en andere hapjes uit een 
gereedschapstrolley.

Is dit niet industrieel of robuust 
genoeg? Dan verzinnen wij 
graag iets op maat wat aansluit 
bij uw evenement.

TROLLEY HAPJES

BORREL
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BORRELPLATEAU AUTHENTIQUE EN MAGNIFIQUE DE KEUZE IS REUZE

BITTERHAP

67



KEUKENS DEFABRIQUE OMA’S APPELTAART
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FOOD AMBULANCE

Vanuit de keukens van DeFabrique 
serveren we kleine gerechten 
van de mooiste ingrediënten. 
Afhankelijk van het programma van 
uw evenement kunt u de keukentjes 
inzetten voor de lunch, borrel of 
diner.

DEFABRIQUE
KEUKENS
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Ons keukenteam ontwikkelt graag dinerconcepten die goed 
passen binnen DeFabrique en die qua presentatie net even 
anders zijn. 

SHARING DINNER 
Samen alles delen, een mix van bourgondisch dineren en table 
d’hote. Tijdens het sharing dinner plaatsen wij in houten kratjes 
water, wijnen en alle benodigdheden voor het diner midden op 
tafel. Het voorgerecht bestaat uit een selectie aan amuseglaasjes, 
soepen en hapjes. Gasten verdelen zelf onderling de gerechten. 
Vervolgens serveert onze bediening het hoofdgerecht en dessert. 

ROLLING DINNER 
Met behulp van rollende steigers serveren wij uw gasten een 
voor-, hoofd- en nagerecht. De gerechten worden al rollend 
gepresenteerd aan uw gasten, een perfecte combinatie tussen 
een walking dinner en buffet. 
De steigers sluiten met hun industriële uitstraling goed aan bij het 
karakter van DeFabrique.

CHEFS ON STAGE
Klaar terwijl je wacht, maar ook: klaargemaakt terwijl je kijkt. 
Onze chefkoks bereiden tijdens Chefs on stage namelijk jouw 
gekozen gerecht. Het concept is eenvoudig: Gasten krijgen een 
kaartje waarop zij hun naam en voorkeuren kunnen noteren. Bij 
een diner kan bijvoorbeeld gekozen worden tussen een basis 
zoals aardappelen of pasta, uit vis, vlees of vega en verschillende 
sauzen. De chef neemt je kaartje aan en maakt je bord op.

DINERCONCEPTEN
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CHEFS ON STAGE
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Onze dinerbuffetten 
bieden een ruime keuze 
aan smaakvolle gerechten. 
Veel van onze buffetten zijn 
gebaseerd op streetfood en 
bevatten populaire gerechten. 
Denk hierbij aan: hamburgers, 
pizza, wokgerechten, salades, 
tapas en Italiaanse pasta. 
Wij adviseren u graag over de 
mogelijkheden.

BURGER

VOORGERECHT

DINER
BUFFET
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STREETFOODSTICKY CHICKEN
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FROZEN YOGHURT
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DESSERT
Een dessert, toetje of nagerecht. 
DeFabrique heeft een 
uitgebreide keuze. Van schepijs 
geserveerd uit een buikbak 
tot huisgemaakte appeltaart 
geserveerd in en weckpotje. Maar 
ook een trolleyhapje, ijsbuffet 
of seizoensfruit behoren tot de 
mogelijkheden.

OMA’S APPELTAART

FROZEN YOGHURT
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Populair als afsluiting op iedere 
feestavond: De puntzak friet met 
mayo. Vlak voor vertrek wordt 
deze aan de gasten geserveerd 
om zo ook de laatste lekkere 
trek te stillen.

KOFFIE TO-GO
Nog een lange weg te gaan 
naar huis? Dan is een koffie to-
go ideaal om lekker wakker te 
blijven!

Wanneer het evenement is 
afgelopen biedt DeFabrique de 
gasten buiten nog een kopje 
koffie of thee aan. 

PUNTZAK FRIET MET MAYO

VERTREK

KOFFIE TO GO
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Bij de organisatie van een 
evenement zijn er vaak veel 
mensen ‘achter de schermen’ 
bezig om het evenement tot 
een succes te maken. Ook deze 
‘gasten’ hebben een goede 
lunch en diner nodig om hun 
werk goed te kunnen uitvoeren. 
Bij DeFabrique besteden we 
ook veel zorg en aandacht aan 
onze crewmaaltijden. 

CREWLUNCH

CREW
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Van thee tot zelf te creëren 
frisdranken gebrouwen uit 
biologisch fruit; ook met het 
drankenassortiment blijft 
DeFabrique innoveren, rekening 
houdend met de laatste trends 
en in lijn met het zoveel mogelijk 
beperken van onze ‘foodmiles’.  

Wij werken met biologische- en 
streekproducten, denk aan: 
Schulp vruchtensappen en 
Gulpener bieren. Daarnaast 
hebben wij een rijke keuze aan 
frisdranken van de Roze Bunker, 
verse limonades en detox water.

DRANKEN

COCKTAIL BAR
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ROZE BUNKER LIMONADES

SPECIAALBIEREN

LIMONADEBAR
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DeFabrique Evenementenlocatie
Westkanaaldijk 7
3542 DA Utrecht

+31 (0)30 240 40 30
info@defabrique.nl
www.defabrique.nl
NEGENDE  DRUK

https://goo.gl/maps/Xyo8t8TADv52
https://goo.gl/maps/Xyo8t8TADv52
https://goo.gl/maps/Xyo8t8TADv52
mailto:info%40defabrique.nl?subject=
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