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Hartelijk dank voor uw interesse in Grand Hotel Karel V!

Elke dag vinden bij ons evenementen plaats: van intieme zakendiners, workshops en internationale 

congressen tot bruiloften en familiediners. Voor al uw evenementen biedt Grand Hotel Karel V in Utrecht 

mooie oplossingen in een historische setting. 

Onze locatie herbergt zalen en ruimtes van diverse omvang, met een capaciteit tot 150 personen. Wij 

hebben de luxe om onze gasten 13 zalen en meerdere terrassen aan te bieden – zonder uitzondering 

met een unieke, eigen geschiedenis.

Op culinair gebied zijn er mogelijkheden voor een gastronomische of bistronomische invulling, waarbij 

ambacht en eerlijke ingrediënten een hoofdrol spelen. Wij kiezen bewust voor het werken met onze 

lokale helden. De nauwe samenwerking met deze lokale leveranciers, toegewijde producenten, eerlijke 

vissers en slagers maakt het verschil en samen met hen staan wij voor kwaliteit.

Met heel veel plezier helpen wij u uw event tot een succes te maken.

U bent van harte welkom ons hotel te bezoeken voor een rondleiding en het bespreken van uw wensen. 

Voor meer informatie, het aanvragen van een passende offerte of het maken van een afspraak kunt u 

terecht bij ons Events team op 030-233 75 50 of via events@karel5.nl

Voor meer informatie over de historie van onze locatie verwijzen wij u graag naar www.karelv.nl
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4-UURS ARRANGEMENT
INCLUSIEF ZAALHUUR

8-UURS ARRANGEMENT
INCLUSIEF ZAALHUUR

Vergaderarrangementen zijn beschikbaar vanaf 8 personen. Alle arrangementen zijn inclusief zaalhuur in een 

door Karel 5 te bepalen zaal, onbeperkt koffie, thee en mineraalwater. In alle zalen is gebruik van Wifi, een 
LED scherm of beamer met projectiescherm en flipover inbegrepen. Tevens liggen er notitieblokjes en 

pennen voor u klaar.

Fine food lunch

In de Refter

Per persoon 65

of

2-gangen lunch (voor- en hoofdgerecht)

in de Bistro

Mogelijk voor groepen tot maximaal

20 personen, op basis van beschikbaarheid

Per persoon 72,50

of

2-gangen lunch (voor- en hoofdgerecht)

in de Bistro

Mogelijk voor groepen tot maximaal

20 personen, op basis van beschikbaarheid

Per persoon 92,50

Fine food lunch

In de Refter

Per persoon 85

of ofFingerfood lunch

In de zaal

Per persoon 65

Fingerfood lunch

In de zaal

Per persoon 85



Grand Hotel Karel V | Meetings & events | 2022

KOFFIE & THEE
Bij ontvangst of tijdens de pauze geniet u van 

een heerlijke espresso, cappuccino, onze selectie 

theesoorten en patisserie. Gedurende de dag kunt 

u terecht bij onze koffiecorner op De Graanzolder.
Mineraalwater is standaard beschikbaar in de zaal. 

Op uw verzoek verzorgen wij ook koffie en thee in 
de zaal.

1 dagdeel  

Per persoon 16  

 

2 dagdelen

Per persoon 20

Verblijf korter dan 2 uur

Per persoon 9,50

In de zalen in onze Boerderij zijn koffie en 
thee faciliteiten standaard beschikbaar. Graag 

pauzeren in een andere omgeving? U bent 

van harte welkom gebruik te maken van onze 

koffiecorner op De Graanzolder.

MEER
Onderstaand enkele suggesties om aan te vullen:

-    Divers gebak van Bond & Smolders

-    Hollands appeltaartje

-    Haver-rozijnen koek

-    Double chocolate koek

-    Citroen cake

-    Klassieke muffin
-    Brownie

-    Chocoladereep karamel-zeezout

Gezonde lekkernijen of hartige snacks

voor tijdens uw bijeenkomst:

-    Smoothie met vers fruit en granen

-    Yoghurt met granola 

-    Luxe fruitsalade met zes soorten fruit

-    Handfruit 

-    Bladerdeeg met jonge bladspinazie 

-    Quiche met spinazie, tomaat en kaas

-    Spicy groentewrap

-    Kleine pokébowl 

-    Broodje kroket met mosterdmayonaise

-    Saucijzenbroodje

-    Kaasbroodje

-    Mini hamburger, pittige ui en kaas

-    Broodje vegan shoarma met salsa

-    Truffel tortellini

6,50

6

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

3,50

5

4

6

3

5

6

6

8,50

7

5

5

8

8,50 

8



FINE FOOD LUNCH BUFFET
Geserveerd in De Refter 

De fine food lunch bestaat uit:

- Soep van het seizoen

- Luxe belegde sandwiches

-  Van Dobben kroket

-  Verschillende salades

-  Boerenyoghurt met granola

-  Fruit van het seizoen en fruitsalade

-  Mini dessert

En diverse dranken:

- Koffie en thee
- Verse fruitsappen en smoothies

-  Zuiveldranken

-  Infused water

Per persoon 32,50

De Refter, de zaal van het Restaurant, is

vernoemd naar de vroegere benaming van

de gemeenschappelijke eetzaal in het

klooster. Zo nuttigden de monniken ook hier in 

deze zaal de maaltijden in de 14e eeuw.

FINGERFOOD LUNCH
Geserveerd in de zaal, op De Graanzolder of in 

de tuin

De fingerfood lunch bestaat uit:

- Diverse rijkelijk belegde broodjes    

- Salade van de dag

- Hartig item van de chef

- Fruit van het seizoen

- Mini dessert

En diverse dranken:

- Verse fruitsappen en smoothies

-  Zuiveldranken

Per persoon 28

De fingerfood lunch kan naar wens

worden aangevuld met per persoon:

- Soep van de chef

- Truffel tortellini
- Broodje kroket met mosterdmayonaise

- Saucijzenbroodje

- Kaasbroodje

- Quiche met spinazie, tomaat en kaas

- Hollandse radijsjes met kruidendip

- Shake met seizoensfruit en honing

- Luxe fruitsalade met zes soorten fruit

- Kaasplankje

7 

8

7

5

5

6

4,50

5

6

9
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ALCOHOLVRIJE DRANKEN
-    Koffie/thee compleet
-    Koffie
-    Cappuccino

-    Melk of karnemelk

-    Frisdrank

-    Vruchtensappen

-    Verse jus d’orange

-    Smoothie van seizoensfruit

-    Groentesmoothie

 

 

BRONWATER
-    Mineraalwater p.p.

-    Infused water 1 liter

ALCOHOLISCHE DRANKEN
-    Port, sherry, vermouth

-    Huiswijn 

-    Huiswijn

-    Alcoholvrije wijn

-    Champagne

-    Champagne

-    Prosecco 

-    Prosecco

-    Alcoholvrije sekt

-    Alcoholvrije sekt

-    Kir Royal
-    Spoom

-    Bier van de tap

-    Alcoholvrij bier

-    Speciaal bieren

-    Wijnen van onze wijnkaart

per glas

per glas

per fles
per fles
per glas

per fles
per glas

per fles
per glas

per fles
per glas

per glas

per glas

per fles
op aanvraag

op aanvraag

5,50

5,25

27

27

12,50

73

7,75

39

6,50

35

13

9,50

3,75

4,25

6,50

3,50

3,75

3,50

3,50

4,50

5,50

5

5,50

3,50

6,00

FINGERFOOD per set 15

-    Gemarineerde zalm met wasabi topping

-    Tartaar van Veluws rund
-    Mini pita Karma Kebab

-    Ambachtelijke bitterbal

BORREL KLASSIEK per set 22,50

- Bier huiswijn en frisdranken

- Gebrande noten  

- Hollands tafelgarnituur  

- Warm bittergarnituur (3 per persoon)

BORREL LUXE per set 27,50

- Bier huiswijn en frisdranken

- Gebrande noten  

- Luxe tafelgarnituur  

- Mix van luxe koude en warme hapjes (4 per          

  persoon)

HAPJES
-   Gebrande noten & roomboter zoutjes

-   Gemarineerde olijven met verse kruiden

-   Hollandse radijsjes met kruidendip

-   Brood met dips  

-   Hollands plankje; kaas, worst en olijf 

-   Kaas van Peterse met Savoramosterd

-   Ossenworst met zoetzuur

-   Charcuterie van Nederlandse bodem

-   Blini met huisgerookte zalm 

-   Falafel met hangop en olijf 

-   Crostini met Oudwijker Colosso en vijg

-   Steak tartaar met crème van piccalilly

-   Mix van luxe koude hapjes

-   Amuse van de Chef 

-   Ambachtelijke bitterballen

-   Nederlands bittergarnituur 

-   Gefrituurde luxe kaasstengel  

-   Mini loempia met sriracha 

-   Gefrituurde garnaal met chili

-   Krokante kip

4,50

6,50

4,50

6,50

7,50  

8

8

9

4

4

4

4

16

5

11

15

11

11

11

11

per portie

per portie

per portie

per portie 

per portie 

per portie

per portie

per portie

per stuk

per stuk

per stuk

per stuk

5 stuks

per stuk

8 stuks 

12 stuks

8 stuks

8 stuks

8 stuks

8 stuks 
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Menu

4-gangen 80 (zonder  )

5-gangen 95

Wijnarrangement

37,5

47,5

COLLECTIE "VLEES NOCH VIS"

Op tafel

Brood van Bond en Smolders met boter van Bordier

Amuses 

Biet, ricotta & geelwortel 

Bouquet © Leon Mazairac

Krokant 

Kastanje, knolselderij, shii-take, vinaigrette met  

witte aardbei en cassia

Artisjok

Barigoule, wiersoorten, sherry, zwarte truffel 

Tussendoor...

Plankton, oesterblad, zeewater

Pompoen ravioli 

Consommé van gergrilde knollen, Utrechtse gagel 

Eekhoorntjesbrood & lof 

Wortelsoorten met kamille en roos, plantaardige jus  

met rode kool

 

Internationale en Nederlandse kazen  supplement 18

Selectie van Frederic van Tricht

Coldbrew van de Village als cremeux 

Valrhona Tulukalum chocolade en cabosse,  
ijs van vijgenbladeren

COLLECTIE ' 'OMNIVOOR''

Op tafel

Brood van Bond en Smolders met boter van Bordier 

Amuses

Krokantje van biet & eendenlever 

Bouquet © Leon Mazairac 

Noordzee krab 

Knolselderij, pompoenpit, venkel,  

consommé clair van krab

Artisjok

Barigoule, wiersoorten, sherry, zwarte truffel

Tussendoor...

Hk-46 oester, Osietra Royal Belgian Caviar

Tarbot & eekhoorntjesbrood 

Mosseltjes, blanke botersaus met vin jaune

Veluws rund van Herman Ter Weele

Tortilla van Taiyari, mole, sour corn relish,  
Huacatay

 

Internationale en Nederlandse kazen  supplement 18

Selectie van Frederic van Tricht

Coldbrew van de Village als cremeux 

Valrhona Tulukalum chocolade en cabosse,  
ijs van vijgenbladeren

Inclusief aperitief, wijnarrangement, mineraalwater, 

koffie & friandises

4-gangen 135

5-gangen 160 
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MENU MARKETENTSTER
Voor groepen tot en met 15 personen kunt u ter plaatse uw keuze maken uit 

het menu. Voor groepen vanaf 16 personen verzoeken wij u 1 menukeuze 

voor het gehele gezelschap 3 dagen van tevoren door te geven. 

Zeebaars 

Als carpaccio, gekonfijte citroen, postelein, krokante aardappel, roze peper
of

Kalfstartaar

Walnoten, veldsla, appel, bladselderij vinaigrette 

of

Bieten

Zoetzure ui, munt vinaigrette, za’atar, labneh

Gnocchi 

Amandel, shii-takejus, kastanjechampignon

   

Vis van het seizoen

Spitskool als rouleau, knolselderij, macadamia, peterselie

of

Runderwang

Luchtige puree, krokante ui, look, boerenkool salade, eigen jus 

of

Gelakte knolselderij 

Ingelegde beukenzwam, pompoen, geconcentreerde groente jus

Pure chocolade ‘marquise’

Rozenbottelsorbet, merengue van chocolade

 

Heeft u een dieetwens of allergie? Laat het ons weten.

Inclusief begeleidende wijnen, mineraalwater,  

koffie en friandises

3-gangen 70

4-gangen 80

 Menu

 3-gangen 42 (zonder )

 4-gangen 48

Wijnarrangement

3 glazen 23

4 glazen 28
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LOUISA

Gemarineerde zalm 

Japanse kruiden, komkommer, avocado, vinaigrette 

met limoen

Gnocchi *

Eekhoorntjesbrood, hooikaas uit Werkhoven,  

zwarte knoflook

Gestoofde runderwang

Krokante ui, mousseline van witte ui, dikke frites

Regionale kazen  **

Geserveerd met pain sante van Bond & Smolders

Appel pecan taartje

Tony Chocolonely ijs

PLUS ULTRA

Taartje van krab

Postelein salade, crème brûlée van olijfolie en Madras, 

beignet van krab

Ravioli van fazant

Gebakken langoustine, groene curry, gedroogde kruiden

Artisjok *

Barigoule, wiersoorten, sherry, zwarte truffel

Runderlende van de barbecue

Gekonfijte aardappel, ingelegd fruit, witlof, braadjus 

Internationale en Nederlandse kazen **

Selectie van Frederic van Tricht

Bloedsinaasappeltaartje

Merengue met limoenblad, vanilleroomijs

Menu

3-gangen 45 (zonder *, ** )

4-gangen 51 (zonder ** )

5-gangen 63

Inclusief aperitief, wijnarrangement,  

mineraalwater, koffie & friandises

3-gangen 79

4-gangen 89 

5-gangen 109

Wijnen

3 glazen 23

4 glazen 28

5 glazen 33

Menu

4-gangen 68 (zonder *, ** )

5-gangen 80  (zonder ** )

6-gangen 92

Inclusief aperitief, wijnarrangement,  

mineraalwater, koffie & friandises

4-gangen 120

5-gangen 140 

6-gangen 160

Wijnen

4 glazen 37,50

5 glazen 47,50

6 glazen 57,50
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KLASSIEK BUFFET
Geïnspireerd door het seizoen heeft onze Chef het onderstaande buffet voor u samengesteld. 

42,50 per persoon

- Diverse broodsoorten

- Aangezuurde room en kruidenolie

- Verse kruidenroomboter met knoflook

- Charcuterie 

- Tomaat ‘carpaccio', basilicum olie, ricotta
- Salade van La Ratte aardappel met shiso 
- Coleslaw met pepers uit het Westland

- Mesclun salade met frambozenvinaigrette 

- Scholfilet in kruidenkorstje met mosterdsaus
- Grote garnalen in pittige tomatensaus met feta

- Utregse balletjes in de jus met witbrood en krokante uitjes

- Kip spies, gerookte paprika

- Kalfswang met polenta

- Frites van de Goeij Koot met diverse sausjes

- Vers fruit

- Misérable taartje met mokka

- Cheesecake

Heeft u een dieetwens of allergie? Laat het ons weten.

DESSERTBUFFET
Assortiment zoete desserts van onze Patissier

Per persoon 12,50

KAASBUFFET
Een fijne selectie kazen

Per persoon 12,50
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WINTER BBQ
Ontvangst met Glühwein

Om te starten:

-    Soep van knolselderij en truffel

Van de grill:

-    Scandinavisch vispakketje met mosterd en dille

-    Gerookte ganzenborst

-    Grove rookworst van de barbecue, gelakt met  

 stroop 

-    Speklap van Veluws wildzwijn

-    Pakketje winterpeen met kruidkoek en   

 groentejus

Bijgerechten:

-    Stoofperen

-    Salade van vergeten groenten

-    Roodlof salade  
-    Grove frieten

-    Boerenbrood

 

Supplement:

-    Marshmallows

-    Kaasfondue

-    Reerug of hert

ZOMER BBQ
Ontvangst met Kombucha van verveine 

uit eigen tuin

Om te starten:

-    Gazpacho van zomergroenten met lijnzaadolie

Van de grill:

-    Forelfilet in venkel van ‘t Smallert
-    Gerookte eendenborst

-    Merguez van Hollands lam 

-    100% rund burger van dubbeldoelkoe

-    Pakketje zomergroenten met kruiden en   

 schapenkaas

Bijgerechten:

-    Tomaat en paarse basilicum 
-    Salade van geroosterde zomergroenten

-    Gemengde salade  

-    Grove frieten

-    Boerenbrood

 

Supplement:

-    Marshmallows

-    Runderhaas

per persoon 55                                    per persoon 55

4

5

12

4

12



Grand Hotel Karel V | Meetings & events | 2022

Gravin van Meurs   12 14 6,5 6,5 3,2 37 350 550

Graaf van Egmond 12 13 6,5 6,5 3,2 37 350 550

Graaf Jan van Nassau 22 22 11 6,5 3,2 71 450 650

Graaf Willem IV 40 20 24 48 11 6,5 3,2 71 550 750

Hertog van Brunswijk 30 18 16 30 7,3 5 2,7 36 350 550

Hertog van Alva 30 18 16 30 7,3 5,6 2,7 41 350 550

Hertogen 40 22 26 50 7,3 10,6 2,7 78 550 750

De Graanzolder 60 50 7,6 8,7 2,3 66 250 350

Gulden Vlies 6 4,5 4,5 3,5 20 300 500

Lodewijk Napoleon 12 7,5 4,5 3,6 34 300 500

Anna van Oostenrijk 32 32 30 16 18 30 20 7,7 7,7 3 60 450 650

Unico van Wassenaer 120 80 60 30 34 120 36 17,2 9,5 8,5 163 750 975

Maria van Hongarije 150 96 74 36 44 100 42 18,5 9 5,3 166 750 975

Graaf van Leicester 120 72 50 18 30 110 28 15 9,5 8,5 142 750 975

Bar & Lounge 20 8,2 8,2 3,5 67 ntb ntb

Restaurant 135 22,5 9,2 4,4 207 ntb ntb

Bistro 40 8,8 7,3 4,3 64 ntb ntb

Caves (I + II + III) 40 20 6,6 4,1 2,8 25 ntb ntb

I - 40  II - 30   III - 40

Kruidentuin 60 ntb ntb

Officierstuin 150 ntb ntb
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LOCATIE

CAPACITEIT

De volgende audiovisuele middelen zijn inbegrepen bij

de zaalhuur: 

-    LED scherm voorzien van draadloze ‘Clickshare’   
-    mogelijkheid of beamer met projectie scherm

-    Flipover

-    Conference box

Wij verzoeken u vriendelijk vooraf door te geven welke 

apparatuur u wenst te gebruiken.

 

1 dagdeel: maximaal 4 uur

2 dagdelen: maximaal 8 uur



Grand Hotel Karel V | Meetings & events | 2022

6

12

18 203032

301632

GULDEN VLIES

LODEWIJK NAPOLEON

ANNA VAN OOSTENRIJK

1 Dagdeel 300  |  2 Dagdelen 500

1 Dagdeel 300  |  2 Dagdelen 500

1 Dagdeel 450  |  2 Dagdelen 650

96

72

36

18

100

110

150

120

74

50

44

30

42

28

34 3660120

1203080

MARIA VAN HONGARIJE

GRAAF VAN LEICESTER

UNICO VAN WASSENAER

1 Dagdeel  750  |  2 Dagdelen 975

1 Dagdeel  750  |  2 Dagdelen 975

1 Dagdeel 750  |  2 Dagdelen 975
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18

18

30

30

30

30

16

16

2640

5022

HERTOG VAN BRUNSWIJK

HERTOG VAN ALVA

HERTOGEN

1 Dagdeel  350  |  2 Dagdelen 550

1 Dagdeel  350  |   Dagdelen 550

1 Dagdeel  550  | 2 Dagdelen 750

12

12

14

13

22

2440

48

22

20

GRAVIN VAN MEURS

GRAAF VAN EGMOND

GRAAF JAN VAN NASSAU

GRAAF WILLEM IV

1 Dagdeel  350  |  2 Dagdelen 550

1 Dagdeel  350  |  2 Dagdelen 550

1 Dagdeel  450  |  2 Dagdelen 650

1 Dagdeel 550  |  2 Dagdelen 750
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80

20

CAVES ( I  /  I I  /  I I I )

1 dagdeel ntb |  2 dagdelen ntb

80

20

CAVES ( I  /  I I  /  I I I )

1 dagdeel ntb |  2 dagdelen ntb

80

20

CAVES ( I  /  I I  /  I I I )

1 dagdeel ntb |  2 dagdelen ntb

40

20

BAR & LOUNGE

BISTRO KAREL 5

50*

60

DE GRAANZOLDER

1 dagdeel 250  |  2 dagdelen 350

135

RESTAURANT
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60

KRUIDENTUIN

175

OFFICIERSTUIN
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AUDIOVISUEEL

VERGADERZAAL
Standaard inclusief:

-    LED scherm voorzien van draadloze

-    ‘Clickshare’ mogelijkheid of beamer met
-    projectiescherm

-    Flipover

-    Conference box

WIFI
Wij bieden Wifi met een snelheid van 0,5 MB 
gratis aan. Extra bandbreedte van 4 MB kunnen 

wij op aanvraag vanaf 100 per dag voor u 

verzorgen.

ASSISTENTIE
Wij verlenen graag technische assistentie op uw 

verzoek. Richtprijs vanaf 95 per uur (minimaal 4 

uur).

MUZIEK
In verband met het monumentale karakter 
van het pand is versterkte muziek helaas niet 

toegestaan in onze zalen of tuin. We zijn 

gebonden aan een maximum van 60 decibel. 

In al onze zalen is een muziekinstallatie aanwezig. 
Hiermee kan achtergrondmuziek worden 

afgespeeld. Het is tevens mogelijk om een 

geluidsdrager met uw eigen voorkeursmuziek

aan te sluiten op de muziekinstallatie.

EXTRA MIDDELEN 
Wij vragen u vriendelijk ons vooraf te informeren welke 

apparatuur u wenst te gebruiken.

Per extra flipover 

Geluidsset  

Inclusief hand- of reversmicrofoon

Extra handmicrofoon  

Extra reversmicrofoon 

Tafelmicrofoon 

Speakerphone 

Bij meer dan 15 personen  

Laptop

Laserpointer/navigator

Videoconferentie

Livestream 

Podiumdeel 

70 x 150 cm

Piano 

Inclusief stemmen

Audio opzet op maat   

35

200

125 

125

50

125

Op aanvraag

150 

35

vanaf  275 

 

Op aanvraag

50

Op aanvraag

Op aanvraag



Grand Hotel Karel V | Meetings & events | 2022

BLOEMDECORATIE

Boeket bloemen

Vanaf 20 per stuk

Bloemstuk

Vanaf 25 per stuk

Statafelvaasje

Vanaf 15 per stuk

Kathederbloemstuk 

Vanaf 90 per stuk

Mocht u zelf bloemen willen verzorgen hieronder enkele suggesties:

Buitengewoon Bloemen

W: buitengewoon-bloemen.nl

E: mail@buitengewoon-bloemen.nl

T: +31(0)30 238 1111

Anneke Kapteyn

W: annekekapteyn.com

E: info@annekekapteyn.com

T: +31(0)30 251 0688



26-29 M² 29 - 37 M²

STANDAARD KAMERS (ROMEINSE VLEUGEL)

Single kamer

Uw Standaard Single kamer beschikt over 

een ruim oversized single bed voor een 

welverdiende nachtrust. Door de aangename 

rustgevende inrichting kunt u comfortabel en 

ongestoord aan het bureau werken.

Double kamer

In uw Standaard Double kamer staat een 
tweepersoonsbed. Liever twee gescheiden 

bedden? Dat is mogelijk. Geniet van een goede 

nachtrust in deze rustgevende kamer. Heeft u 

nog werk te doen? Er staat een groot bureau in 

uw kamer waar u ongestoord kunt werken.

DELUXE KAMER (ROMEINSE VLEUGEL)

Geniet u graag van een mooi uitzicht? Dan past 

de Deluxe kamer bij u. Met uitzicht op onze 

prachtige binnentuin of een bijzondere blik 

op de Utrechtse Domtoren. In deze sfeervolle 
kamer komt u volledig tot rust.

29-37 M² 52,5 - 64 M²

DELUXE SPLIT-LEVEL KAMER (ROMEINSE VLEUGEL)

Op zoek naar een bijzondere kamer? De unieke 

Deluxe Split-Level kamers beschikken over een 

tweede verdieping met een werkgedeelte, een 

chaise longue en een extra flatscreen televisie.

EXECUTIVE SUITE (ROMEINSE VLEUGEL)

Een uitgebreide en comfortabele suite met een 

moderne uitstraling. De suite beschikt over een 

apart zitgedeelte, een werkplek met bureau 

en vergadertafel. Ideaal voor een meerdaags 
verblijf en uitermate geschikt om als kantoor of 

kleine vergaderruimte te gebruiken.
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33 M² 60 M²

30-42 M² 38,5 - 51 M²
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EMPIRE KAMER (NAPOLEONTISCHE VLEUGEL)

Houdt u meer van een klassiek ingerichte 

kamer? Uw Empire kamer bevindt zich in 

onze monumentale Napoleontische vleugel. 

U komt helemaal tot rust met het prachtige 

uitzicht op onze Officierstuin of binnentuin. Het 
interieur is klassiek met kersenhouten meubels, 

een stijlvolle houten vloer en het klassieke 

hemelbed. Het is mogelijk, door de grootte van 

deze kamers, om een extra bed te plaatsen. 

Zo kunt u zelfs met drie personen genieten van 

deze vorstelijk ruime kamer. Op de bovenste 

etage bevinden zich Empire kamers met het 

originele houtwerk aan het plafond.

EMPIRE SUITE (NAPOLEONTISCHE VLEUGEL)

Een suite zoals u nog nooit heeft gezien. 

Ruimtelijk, klassiek en met karakter. Deze suite 
onderscheidt zich van de andere luxe kamers 

door het aparte zitgedeelte en het kingsize 

bed. Ideaal wanneer u meerdere dagen bij 

ons verblijft. Geniet vanuit het zitgedeelte 

van het prachtige uitzicht over de tuin. Deze 

romantisch ingerichte suite is ook perfect voor 

uw huwelijksnacht of een romantisch weekendje 

weg. In de suites is een extra bed mogelijk.

ROMAN SUITE (ROMEINSE VLEUGEL)

Heeft u iets te vieren of bent u op zoek naar 

een romantische suite voor uw huwelijksnacht? 

Of wilt u gewoon genieten van luxe en stijl? 

De in de Romeinse vleugel gesitueerde Roman 
Suite, ook wel de Bruidssuite genoemd, zorgt 

voor de perfecte afsluiting van uw speciale dag. 

Uiteraard kunt u ook heerlijk ontspannen in het 

bubbelbad, waarin u uitkijkt op een bijzondere 

sterrenhemel. De kamer is romantisch ingericht 

met het royale hemelbed en een chaise longue. 

Geniet ook van het prachtige uitzicht op zowel 

onze tuin als de Domtoren. Voor bruidsparen is 

deze kamer te boeken in combinatie met één 

van de bruidsarrangementen:  ‘Ja, ik wil’ of 
‘Liefde in Luxe’.

FAMILY SUITE (ROMEINSE VLEUGEL)

Dé kamer voor het familieuitje, of een 

aangenaam verblijf met collega’s of vrienden. 

U kunt met vier personen verblijven in deze 

suite en tevens twee aparte slaapruimtes 

creëren. Deze suite is zeer geschikt voor 

rolstoelgebruikers vanwege de aangepaste 

faciliteiten.
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FACILITEITEN

ONTBIJT
Het uitgebreide ontbijt wordt geserveerd in Restaurant 
Karel 5 of in de Maria van Hongarijezaal. Na ontvangst 

met koffie en croissant kunt u een keuze maken van ons 
buffet. Ontbijt u liever op uw kamer? Uw wensen kunt u 

de avond van tevoren aan ons doorgeven.

Per persoon 26,50

Ontbijt tijden:

- Maandag t/m vrijdag  07.00 – 10.00 uur
- Zaterdag & zondag 07.00 – 12.00 uur

ONTBIJT TO-GO 
U kunt vanaf 06.30 uur uw ontbijt-to-go ophalen in de 

ontbijtzaal. De kosten van het ontbijt to-go bedragen 

18,50 per persoon en kunt u de avond van tevoren 

bestellen.

HOTEL
- Airconditioning

- Babystoel

- Bagage opslag

- Fitness

- Huisdieren toegestaan (met toeslag)

- Kopieerservice

- Lift

- Lounge

- Portier

- 13 unieke en monumentale zalen

- Parkeergelegenheid

- Restaurant
- Roomservice
- Wellness

- Terras
- Wasservice

- Zithoek

STANDAARD IN KAMER
- Koffie-/thee voorzieningen
- Minibar

- Kluisje

- TV
- Telefoon
- Internet (WiFi)
- Airconditioning

- Paraplu

- Haardroger

- Wekdienst/alarmklok
- Broekenpers

- Badjas

- Radio
- Bureau

- Badkamerbenodigdheden

- Slippers

- Extra beddengoed

EXTRA
- Strijkplank en strijkijzer

- Babybed (tot 2 jaar)

- Herniaplank

- Donzen kussen

- Antislip badmat
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HISTORISCHE RONDLEIDING

Ontdek Utrecht en de geschiedenis van Grand 

Hotel Karel V. Dit bijzondere complex is gebouwd 

in 1348 in opdracht van de Ridderlijke Duitse Orde, 
een geestelijke ridderorde die in ca. 1190 in het 

Heilige Land is opgericht. Het gebouw heeft 

door de eeuwen heen gefunctioneerd als klooster, 

gastenverblijf en Militair Hospitaal. Zo was de 

naamgever van het huidige complex, keizer Karel 

V er in 1545 te gast, toen hij in Utrecht was voor 

een vergadering van zijn ridderorde van het Gulden 

Vlies. De geschiedenis van het huis en de Orde 

geeft ruimte voor tal van uitweidingen die 

voor uw doelgroep interessant kunnen zijn; 

kruistochten, geestelijke ridderorden, de 

geschiedenis van de Duitsche Orde, Karel V en 

zijn betekenis voor Europa en de stad Utrecht, het 

THEMAWANDELING

Militair Hospitaal, Vrede van Utrecht, geneeskunst in 

de negentiende en twintigste eeuw, bouwhistorisch 

verantwoorde restauratie, tuinaanleg, etc. Als 

ervaren cultuurhistorica weet Llewellyn Bogaers 

deze thema’s boeiend te presenteren. De kosten 

zijn afhankelijk van uw wensen en de grote van de 

groep. Het is ook mogelijk de rondleiding te volgen 

in het Engels of Duits. In plaats van een rondleiding 
kan Llewellyn Bogaers ook een lezing of historische 

inleiding in één van onze zalen verzorgen. Voor 

inlichtingen en aanmelding kunt u, na overleg 

met de Events afdeling (030-233 75 50), contact 

opnemen met Llewellyn Bogaers.

Llewellyn Bogaers  |  030-271 57 05

Het oude centrum

Een kennismaking met Utrecht, het oude centrum 

met buurt- en domkerken. 

Hofjes en kameren

Een wandeling door onbekend Utrecht langs 

schilderachtige plekken. 

Oud en nieuw

Een rondleiding over de middeleeuwse Springweg 

met zijn hofjes en de hypermoderne nieuwbouw 

aan de Catharijnesingel.

Jugendstil

Een schitterende selectie van het grote aantal 

Jugendstil panden in Utrecht. 

Beelden in Utrecht

Een verrassende collectie van traditioneel en 

modern beeldhouwwerk.

De Mariaplaats

Een korte wandeling om de sfeer van Utrecht door 

de eeuwen heen te proeven.
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LEZING & PROEVERIJEN

CULINAIRE LEZING
Onderbreek uw bijeenkomst voor een culinaire lezing 

op gastronomisch niveau. Een van onze chefs neemt u 

op inspirerende wijze mee in de wereld van smaak. Een 

proeverij ontbreekt hierbij uiteraard niet. De lezing is te 

reserveren vanaf 8 personen.

Vanaf 37,50 per persoon

WIJNPROEVERIJ
Wilt u meer te weten komen over wijnen? Of vindt u het 

gewoon leuk om diverse wijnen naast elkaar te proeven? 

Dan neemt onze wijnmeester Johan Kragtwijk u graag 

mee op wijnreis. Afgestemd op de groep laat hij u 

verschillende wijnen proeven. 

De wijnproeverij is te reserveren vanaf 8 personen.

Vanaf 32,50 per persoon

BIERPROEVERIJ
Bent u een culinaire fijnproever en liefhebber van speciaal 

bieren? Dan is een bierproeverij echt iets voor u! Laat u 

verleiden tot het proeven van lokale ambachtelijke bieren 

en passende appetizers en informeren over het complexe 

proces van bierbrouwen. Te reserveren vanaf 8 personen. 

Vanaf 42,50 per persoon

ACTIVITEITEN

JEU DE BOULES
Jeu de Boules is bij onze zuiderburen niet meer uit het 

straatbeeld weg te denken. En dat is niet zo gek, want 

dit spel maakt je even los van de alledaagse hectiek. Een 

goede afsluiter na een overvol programma. Ga na uw 

bijeenkomst onze tuin in voor een spelletje Petanque en 

combineer dit met een borrel met hapjes. Te reserveren 
vanaf 12 personen, tijdsduur 1,5 uur.  

 

Vanaf 15 per persoon.

VAREN
Het hart van Utrecht vanuit een bijzonder perspectief 

verkennen? Dan is een boottocht de ultieme manier 

om eens op een andere manier kennis te maken met 

de historische Domstad. Geniet van de oude werven, 

kronkelende grachten en de vele unieke gevels die 

Utrecht telt. Te reserveren vanaf 5 personen met een 
minimale tijdsduur van 1,5 uur.  

Prijs op aanvraag

DOMUNDER
De ontdekkingstocht DOMunder; een bezoek duurt 75 

minuten en start op vaste tijden. Na een introductie ga 

je ondergronds met de slimme zaklamp op zoek naar de 

roemrijke Middeleeuwen en Romeins Utrecht. De voertaal 
van de ontdekkingstocht is Nederlands of Engels. De 

audio is ook beschikbaar in Duits. Duur: 75 minuten.

Vanaf 12,50 per persoon
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ROUTE & PARKEREN

Utrecht is bezig met een omvangrijk

centrumproject. De toekomst wordt prachtig:

met een doorgetrokken singel langs het hotel

en een directe loopverbinding met het

Station, Jaarbeurs en TivoliVredenburg. Deze
werkzaamheden leveren echter regelmatig

verkeershinder op.

Voor de meest actuele situatie verwijzen we u naar

www.goedopweg.nl

VANUIT AMSTERDAM (A2)
Neem afslag Utrecht Jaarbeurs, volg de borden

Centrum. Sla na de Daalsetunnel rechtsaf de

Catharijnebaan op. Na 1 kilometer ziet u het hotel

aan uw linkerhand. Sla bij het volgende stoplicht

linksaf. Over de brug neemt u de eerste afslag

links waarna u aan het einde van de straat het

parkeerterrein van Grand Hotel Karel V bereikt.

VANUIT ROTTERDAM, DEN
HAAG, ARNHEM (A12) EN
‘S-HERTOGENBOSCH,
BREDA (A2)
Neem afslag Utrecht Jaarbeurs, volg de borden

Centrum. Sla na de Daalsetunnel rechtsaf de

Catharijnebaan op. Na 1 kilometer ziet u het hotel

aan uw linkerhand. Sla bij het volgende stoplicht

linksaf. Over de brug neemt u de eerste afslag

links waarna u aan het einde van de straat het

parkeerterrein van Grand Hotel Karel V bereikt.

VANUIT HILVERSUM (A27)
EN AMERSFOORT (A28)
Neem afslag Utrecht Veemarkt, volg de

borden Centrum, daarna Station. Ga linksaf de

Catharijnebaan op. Na 1 kilometer ziet u het hotel

aan uw linkerhand. Sla bij het volgende stoplicht

linksaf. Over de brug neemt u de eerste afslag

links waarna u aan het einde van de straat het

parkeerterrein van Grand Hotel Karel V bereikt.

PARKEREN
Parkeerplaatsen op het hotelterrein zijn beschikbaar

voor overnachtende hotelgasten en gasten

van Restaurant Karel 5. Voor de organisatie
van een bijeenkomst in de zalen stelt het hotel

twee plaatsen per bijeenkomst ter beschikking.

In verband met beperkte beschikbaarheid
kunnen wij geen plaatsen garanderen. Overige

gasten verwijzen wij door naar de nabijgelegen

parkeergarage Springweg.

PARKEERGARAGE
Grand Hotel Karel V heeft een contractuele

inspanningsverplichting om gasten voor de zalen

en gasten van Bistro Karel 5 te verwijzen naar de

nabijgelegen parkeergarages.

- Volg Catharijnesingel

- Volg parkeerborden Springweg of Rijnkade

Om uw gasten te faciliteren kunnen we

desgewenst ‘tijdtegoedkaarten’ voor de
Springweg garage verzorgen (26 voor 6 uur

parkeren, 36 voor 24 uur parkeren, regulier

tarief is 4,80 per uur.) De Springweg garage

ligt aan de Strosteeg 83.
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OPENBAAR VERVOER

Trein

Vanaf Schiphol is er een directe treinverbinding naar Utrecht Centraal,

een treinreis van nog geen 30 minuten. Het Centraal Station is

gelegen op 10 minuten loopafstand van Grand Hotel Karel V.

Looproute vanaf Utrecht Centraal

- Loop de stationshal uit en houd rechts aan

- Loop langs het station richting de trap, roltrap of lift

- Vervolg uw weg naar beneden en houd de route aan

- Neem de eerst afslag links en loop rechtdoor tot de   

 verkeerslichten

- Bij het verkeerslicht steekt u over

- Na de brug gaat u vervolgens direct rechtsaf

- Loop rechtdoor tot u, na ±150 meter,

 Grand Hotel Karel V aan uw linkerhand treft.


