
Noordertuin Gageldijk 3

’t Bokkie Elandplein 25

Noordertuin voedt Utrecht van eigen bodem. Wat ons betreft hoeven kwaliteitsproducten 
niet van ver te komen, Utrecht (Overvecht) heeft zoveel lekkers te bieden!

Restaurant de Brink, UMC Utrecht

’t Bokkie in de ‘Bokkenbuurt’ is een van de locaties van de Tussenvoorziening. De 
Tussenvoorziening komt in actie voor mensen die het in hun eentje niet redden en een 
steuntje in de rug nodig hebben.

Esthers Eethuis

Het restaurant van het ziekenhuis is één van de eetlocaties en ook delen ze 
maaltijdpakketten uit aan collega’s en studenten.

Stadstuin Kanaalweg 

Bij Esther’s Eethuis in Overvecht wordt iedere dinsdag door een team enthousiaste 
vrijwilligers gekookt en samen met de gasten gegeten. Voor het Stadsdiner nu geopend op 
maandag!

Moestuin Maarschalkerweerd 

Langs het Merwedekanaal in Oog in Al ligt de groene en weelderige oase Stadstuin 
Kanaalweg. Wel buiten zitten dus kleed je warm aan, maar als het kan maken we een vuur! 

Bibliotheek Utrecht / Meneer Potter

De Moestuin is een sociale onderneming bestaande uit een biologische tuinderij, lunchcafé 
met winkel, speeltuin en nog veel meer. De ingrediënten voor het Stadsdiner zijn hier 
geoogst.

ZIMIHC Stefanus Overvecht

In de hal van de bieb Neude wordt de soep geserveerd, die met liefde is klaargemaakt door 
de koks van Restaurant Meneer Potter.

Bij Bosshardt De Dreef Overvecht

We richten ons op de ontwikkeling van alle kunstvormen uit alle culturen. Bijna alles is 
mogelijk bij ZIMIHC theater Stefanus! En nu kun je hier dus ook aanschuiven voor het 
Grote Utrecht Stadsdiner.

LEFT / Eat Right / Amsterdamsestraatweg

Bij Bosshardt is een locatie van het Leger des Heils. Met hulp van vele vrijwilligers worden 
activiteiten georganiseerd en wordt er ook regelmatig gekookt. 

Bij LEFT maken ze de meest lekkere gerechten van LEFT-overs. Dit zijn onverkochte 
producten uit de supermarkt doordat ze een afwijkende vorm of deukje bevatten. 


