Bar Centraal geopend in stationshal

'Meet me upstairs': even uit de drukte
Vrijdagmiddag iets na vijf uur zitten
Wouter Rijpstra en Quinten van
Keulen met twee collega's in Bar
Centraal aan de Duvel. Het kwartet
werkt beneden bij de AH to go en
drinkt na het werk een biertje bij de
bovenbuurman. ,,Wij wisten dat de
nieuwe bar hier kwam.''
Bar Centraal bevindt zich op een
verhoging.
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Volgens Rijpstra heeft de nieuwe
kroeg op Utrecht CS zeker
mogelijkheden, ondanks dat de
dagelijkse grote stroom
treinreizigers onderlangs gaat.
Maar voor de echte gezelligheid
zouden de vier collega's toch liever
afspreken in de stad, aldus Van
Keulen.
HMS Host is ook de uitbater van
het koffiehuis en opent volgende
maand naast Bar Centraal een
restaurant: Bistrot Utrecht Centraal.
Het bedrijf heeft meerdere
restaurants en bars op Schiphol,
waar 1600 mensen werken, aldus
bestuursvoorzitter Walter Seib.
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UTRECHT
Utrecht CS heeft sinds gisteren
weer een kroeg: Bar Centraal.
Heineken heeft er speciaal een
flesje voor gemaakt. De bar zit
samen met een nieuw koffiehuis op
de eerste verdieping van de
stationshal, uit het zicht en uit de
loop van de dagelijkse stroom
treinreizigers.

Utrechter Rob Ducaat heeft zijn
broer en schoonzus uit Assen
meegenomen voor een biertje. Hij
vindt de bar nog een beetje kil,
maar denkt wel dat het gezellig kan
worden.
,,Wat te denken van het
stadskantoor, dat vlakbij ligt,'' zegt
Ducaat. ,,Hier werken duizenden
ambtenaren. Voor hen is Bar
Centraal wellicht een mooie plek
voor de vrijdagmiddagborrel,''
oppert Ducaat.
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,,Vroeger sprak je op het station af
bij het grote blauwe bord. Nu moet
dat bij ons worden,'' hoopt
woordvoerder Meddy de Graaff van
exploitant HMS Host. De slogan
van de nieuwe kroeg is 'Meet me
upstairs'.
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