


a Beautiful Mess
ons verhaal

A Beautiful Mess Utrecht verwelkomt jou.

Onder professionele begeleiding volgen onze trainees trainingen en workshops en doen ze werkervaring op in ons 
community café. De trainees van het gezellige café zijn allen bewoner van het azc. Trainees vinden hier een vrije en 
veilige plek om binnen een team aan de slag te gaan en te proeven van het horecavak. Ze helpen in de keuken of in de 
bediening, leren Nederlands en worden sterker.

We bieden een plek waar iedereen welkom is. Wij geloven dat werken de meest efficiënte manier is om te integreren. 
Door aan de slag te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten, doet iemand die nieuw in Nederland is écht mee.

A Beautiful Mess B.V. is een social enterprise en is verbonden aan Stichting Refugee Company. Refugee Company heeft
als missie de afstand tussen mensen met een vluchtelingenachtergrond en de arbeidsmarkt in Nederland te verkleinen.

KOM LANGS, Ontmoet, eet en vier.



Community Café

Aan de Joseph Haydnlaan is sinds 30 jaar een azc gevestigd. 
In samenwerking met Refugee Company is op deze bijzondere
locatie in 2020 een ontmoetingsplaats gestart. 

Ruimte
Door de grote ramen en open ruimte is er gedurende de hele dag
veel daglicht. Samen met de vele planten, Midden-Oosterse
prints en het kleurrijke interieur geeft dit het café een fijne
(werk)sfeer.

Een grote ronde vergadertafel, hoge bartafels, banken en
fauteuils; de ruimte beschikt over divers meubilair. Daarnaast is
het mogelijk om uit te wijken naar ons terras onder de bomen
met zes picknicktafels.

De ruimte kan ook worden verduisterd en door de aanwezigheid
van een licht verhoogd podium en een beamer, leent het zich
perfect voor presentaties en vergaderingen.

Welkom bij A Beautiful Mess Utrecht

http://www.refugeecompany.com/
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Boost your creativity

Bij A Beautiful Mess vind je een inspirerende locatie voor jouw workshop, 
training of andere bijeenkomst. Zodra je binnenloopt voel en proef je een 
wereldse creatieve sfeer.

De sfeer zorgt er voor dat je even uit je dagelijkse ritme wordt gehaald. 
Ideaal als je wilt brainstormen over de toekomst of als je mensen wilt 
leren de wereld om hen heen anders te zien en ervaren. Er zijn 
verschillende opstellingen mogelijk en het combineren hiervan maakt het 
juist zo leuk.

A Beautiful Mess is een plek om te ontmoeten, te verbinden en met elkaar 
te creëren.
Wees hier onderdeel van. Door je evenement op onze plek te organiseren 
zullen niet alleen jullie maar ook onze medewerkers en vrijwilligers 
groeien.

Onze mensen zorgen voor heerlijke versgemalen koffie, een smaakvolle 
kop thee en huisgemaakte limonade. Naar wens bereiden ze verschillende 
gerechten uit de Midden-Oosterse en Afrikaanse keuken.

Kom langs en geef een boost aan jullie creativiteit.

Capaciteit: Maximaal 30 personen

Op zoek naar een inspirerende plek?
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GET on stage

Voor presentaties voor grotere groepen is onze ruimte zeer geschikt.
Of maak iets speciaals van jouw boeklancering. Altijd al de droom
gehad om jullie muziek op een intieme manier te laten horen? Dan
kan A Beautiful Mess wel eens de locatie zijn. 

De sfeer is ongedwongen. Een locatie met vele mogelijkheden waarbij
de medewerkers graag meedenken. Daarnaast biedt het exclusiviteit:
de gehele locatie voor jouw genodigden ter beschikking.

Onze medewerkers zorgen voor een (non)-alcoholisch drankje en
overheerlijke wereldse hapjes. 

Kom langs voor een complete ervaring, helemaal naar wens in te
richten.

Capaciteit: Maximaal 50 personen

Is het tijd om jullie plannen te presenteren? 
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PRivate Dining

Knopen doorhakken en tot besluiten komen.
Samenwerkingen versterken
Successen vieren
Jubileums aandacht geven
Sollicitatie

Bij A Beautiful Mess kunnen jullie exclusief gebruik maken van de 
ruimte met werkrelaties of collega’s.

Op zoek naar een locatie waar exclusiviteit geboden wordt waarin jullie

Een lunch, borrel of diner, wat voor jullie passend is bij de gelegenheid.

Als ondernemer kun je genieten van een fijne werkplek in ons 
restaurant. Sparren met andere ondernemers, meet-ups of 
netwerkborrels, we staan open voor jouw ideeën.

Kom langs, onze chefs zullen jullie verrassen.

Capaciteit: Maximaal 30 personen

Graag in een informele sfeer bij elkaar komen?
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Celebrate

Een tot in de puntjes verzorgd familiediner.
Een verjaardag net een beetje anders dan anders. Laat je 
verrassen door onze wereldse gerechten en muziek.
Als onderdeel van een vrijgezellenfeest waarbij een verrassende 
workshop wordt verzorgd.
Jouw bruiloft met een intieme en ongedwongen sfeer met een 
wereldse smaak sensatie.

Bij A Beautiful Mess kunnen jullie exclusief gebruik maken van de 
ruimte met familie en vrienden.

Is het niet altijd een mooi moment om te vieren. 
Stel je voor…

Kom langs en deel jouw wensen met ons , samen maken we er iets 
moois van. 

Capaciteit: 30 tot maximaal 70 personen
Afhankelijk van de setting van het evenement.

Iets te vieren met vrienden en familie?
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INFORMATIE PRIJZEN
Dagdeel voor €350,- euro exclusief BTW.
Gehele dag voor €550,- euro exclusief BTW.
Koffie, thee en water arrangement bij te boeken.

Gebruik van beamer met scherm, hdmi-kabel & flipover met stiften.
Onze samengestelde vergader-kit.
Gebruik van terras (bij verhuur van binnenruimte).
 

Een dagdeel duurt tot vier uur, dus van 9 uur tot 13 uur of van 13 tot 17 uur
Hele dag betekent: meer dan vier uur, tussen 9 en 17 uur. 
Wij gaan uit van een standaardopstelling.
Houd bij aanvragen op maat rekening met extra kosten.
Wij stellen ons flexibel op, denken met je mee, elke bijeenkomst of evenement is anders.
Meetings & events op aanvragen.

Prijzen: 

Zaalhuur is inclusief:

Extra's:

Onze ruimte is op te delen door middel van een verschuifbare wand. Onze bar loopt achter beide ruimtes door. 
Hierdoor is het dus ook mogelijk om twee ruimtes te creëren, indien gewenst.
Ons interieur is volledig vrij in te richten en aan te passen.

Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW.
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Dranken

Dagdeel € 8,50
Hele dag € 16,50

Koffie, Thee , Water (onbeperkt)

Dagdeel € 12,50 
Hele dag € 22,00

Koffie, Thee , Water
+ Huisgemaakte limonades (onbeperkt)

Afname op basis van nacalculatie is mogelijk.
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€ 3,50 per persoon
 

Huisgemaakte zoetigheden
Verschillend gebak gemaakt door onze chef en trainees

€ 2,50 per persoon

Fruitmix
Verschillende soorten seizoensfruit

€ 5,50 per persoon                        

Huisgemaakt hartig
Wisselend huisgemaakte hapjes (bijv. feta borek, falafel & pide borek)

BREAKS 10



Onze chef kijkt graag samen naar de wensen voor een lunch 
en maakt hier passende gerechten bij.

Wij bieden een lunch aan met verschillende Midden-Oosterse 
en Afrikaanse gerechten, samengesteld door onze chefs, 
rekening houdend met groente uit het seizoen.

€ 15,00 per persoon    

lunchbuffet

share a beautiful Mess

Onze lunches zijn standaard vegetarisch maar vlees is ook mogelijk.
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Borrel & Bites

€ 3,50 per persoon
                            

gemengde spicy nuts
 & Gemarineerde olijven

1 uur - € 7,50 per persoon 

Bij A Beautiful Mess vieren we hoofdzakelijk onze feestjes 
zonder alcohol met heerlijke huisgemaakte limonades.
 
Wil je toch een glaasje wijn of bier serveren voor jouw 
gasten? Dit kan, overleg even met ons over de 
mogelijkheden.
                          

FRIS, Huisgemaakte limonade, sapjes 
en bruiswater (ONBEPERkt)

€ 6,50- per persoon   
                  

Borek & hummus met flatbread & Falafel

€ 9,50 per persoon 
                        

2 dips met flatbread, borek, pide & falafel
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Diner
Bent u geïnteresseerd in een diner bij ons of op eigen locatie? 
Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend 
diner.
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€ 24,50 per persoon      
                 

Walking Diner
Voor een informele sfeer waarbij men geen vaste sta- of zitplek 
heeft en wij diverse voor- en hoofdgerechten op tafels door de 
ruimte verspreiden.

€ 22,50 per persoon | 2 gangen 
€ 27,50 per persoon | 3 gangen   
     

Sit Down Dinner
Met een vaste zitplaats waarbij wij verschillende voor- en 
hoofdgerechten uitserveren en waarbij men de maaltijden 
gezamenlijk deelt.

€ 24,50 per persoon                        

Buffet
Hierbij heeft men de flexibiliteit om zelf een bord met gewenste 
gerechten op te scheppen en een zitplek te kiezen.



Steun ons

Door regelmatig ons restaurant te bezoeken of een bijeenkomst 
of evenement bij ons te houden, steun je waar wij voor staan. 
Heel veel dank daarvoor.

Als je A Beautiful Mess nog extra wilt steunen kan dat met een 
eenmalige gift. Of verbind je bedrijf structureel aan ons. Een gift 
in natura is ook welkom: onder andere Heineken, Rabobank, 
Signify en de Bijenkorf deden dit al. Alle giften in geld of in 
goederen hebben direct impact op het toekomstperspectief en 
daarmee op de levenskwaliteit van mensen met een 
vluchtelingenachtergrond.

Refugee Company is erkend als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI), wat betekent dat alle giften 
belastingaftrekbaar zijn. Maak impact en steun ons met een gift.

Ga naar www.abeautifulmess.nl/support/

Informatie
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ALGEMENE VOORWAARDEN

Annulering tot twee weken voor de geplande bijeenkomst is kosteloos.
Binnen twee weken voor de geplande bijeenkomst 50% van het totaal bedrag.
Binnen één week voor de geplande bijeenkomst 75% van het totaal bedrag.

Wij maken tijdens alle bijeenkomsten gebruik van de aanwezige materialen in ons community café. Als er andere 
wensen zijn, denken wij graag met jullie mee. Houdt rekening met extra kosten voor het inhuren van externe 
materialen.

Veranderingen of aanpassingen in het programma, wijzigingen in het aantal gasten en de tijden kunnen doorgegeven 
worden 1 week voor aanvang van de bijeenkomst.

Mocht je helaas genoodzaakt zijn om jullie bijeenkomsten of evenement te annuleren, vinden wij dit natuurlijk erg 
jammer. Hieraan verbinden wij de volgende voorwaarden en kosten:

Weet dat jouw annuleringskosten ten goede komen van onze stichting, de locaties en vooral de trainees, waaronder 
de horecamedewerkers op onze locaties.

In overleg kunnen wij bij annulering de bijeenkomst verplaatsen.

Voor de overige (annulerings)voorwaarden verwijzen wij u graag naar de Uniforme Voorwaarden Horeca.
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Bereikbaarheid
community café op het azc
Je kan gewoon doorlopen, je hoeft je dus niet te melden als bezoeker.
Bij binnenkomst vind je onze locatie na de receptie meteen aan de 
rechterkant. Het hoekje om en daar is onze ingang.

OV
Onze locatie ligt op 10 minuten fietsen van Utrecht Centraal en op 1 
minuut lopen van bushalte Den Hommel, Utrecht.

Parkeren
Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar.

Navigeer naar Joseph Haydnlaan 2, Utrecht
De slagboom gaat vanzelf open.
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kom in contact

Reserveren? Mail ons!
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Openingstijden
Community Café: Donderdag t/m zondag: 11.00-18.00 (keuken tot 17.00)
Meeting, Events en Catering: Op aanvraag

ADRES
Community Café A Beautiful Mess (AZC)
Joseph Haydnlaan 2
3533 AE Utrecht

www.abeautifulmess.nl

RESERVEREN
E: utrecht@abeautifulmess.nl
T: +31 6 34180271
W: www.abeautifulmess.nl/utrecht-meetings-events/

mailto:utrecht@abeautifulmess.nl
mailto:utrecht@abeautifulmess.nl
https://abeautifulmess.nl/utrecht-meetings-events/

