
Wanneer we het hotel binnen stappen, worden we 
verrast door een charmante kleine lobby waar 
de gezelligheid vanaf straalt. Aan een leestafel 

drinkt een aantal gasten een drankje, terwijl ze omringd 
worden door foto’s die de historie van het pand doorvertel-
len. Want een rijke historie heeft dit voormalige Ubica-
pand, waar ruim twintig jaar krakers de dienst uitmaak-
ten. De Ubica-panden hebben hun naam te danken aan de 
matrassenfabriek die hier van 1931 tot 1990 was gevestigd. 
De geschiedenis van het pand gaat echter nog verder te-
rug naar 1302, toen het gebouw een Nederlandse equiva-

lent van de Italiaanse ‘palazzi’ was. In juni 2014 werd het 
gebouw weer in volle glorie hersteld door horecaonderne-
mers Paul Westra en Hans Pieters (tevens eigenaren van 
onder andere het Court Hotel, restaurant & brasserie De 
Rechtbank, Boers Stadscafé en Restaurant Zussen). De 
eigenaren goten het pand in een urban jasje, maar verloren 
daarbij de authentieke details niet uit het oog. Zo herin-
neren de smalle houten trap bij de lobby die helemaal naar 
zolder leidt en de ruige stenen muren die her en der opdui-
ken aan lang vervlogen tijden. Bovendien zijn veel materia-
len hergebruikt.
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Middenin het Stadshuiskwartier in Utrecht tussen de hippe modewinkels, 
musea en terrasjes, zit hotel Mother Goose verscholen. Met 23 kamers zeker 
niet het allergrootste hotel van de stad, maar wel het meest knusse. Hier voel 
je je meteen op je gemak en voelt het al snel als een tweede thuis. 

Mother Goose

Tweede thuis voor leisure- 
en businessgast



Sfeer 
Na een hartelijk ontvangst bij de receptie 
nemen we de lift naar de vierde verdieping. 
De hotelkamers zijn verdeeld over vier eta-
ges. Iedere verdieping heeft zijn eigen naam 
en sfeer. De eerste ‘White Goose’ verdieping 
toont veel wittinten en ruige invloeden. 
Op de tweede verdieping is de Grey Goose 
Floor gevestigd met rustige grijstinten, die 
overal doorgevoerd zijn. De derde verdie-
ping herbergt de Brown Goose Floor met 
warme bruin- en aardetinten. De vierde 
verdieping, waar onze kamer gevestigd 
is, heeft de naam Black Goose meegekre-
gen. Antraciet en zwarte matte laksoorten 
zorgen voor een spannend geheel. Onze 
Large Mother Goose kamer is met zo’n 
25 m2 ruim qua afmeting. Ook hier wordt 
duidelijk dat er alles aan gedaan is om de 
gast een thuisgevoel mee te geven. Op onze 
kamer hangt een design schommelstoel aan 

het plafond, waarin je heerlijk kunt loun-
gen. Het extra grote bed is van Morpheus, 
een luxe beddenwinkel verderop aan het 
Oudekerkhof. Hoewel er geen minibar op 
de kamer is, zijn versnaperingen tegen een 
kleine vergoeding 24 uur per dag verkrijg-
baar uit een goed gevulde koelkast bij de 
receptie. Handig, want zo maak je ook nog 
eens contact met de andere hotelgasten die 
in de lobby zijn. 
’s Avonds staat er een tafel voor ons gere-
serveerd bij restaurant & brasserie De 
Rechtbank, dat op vijf minuten loopafstand 
van het hotel gelegen is. Het restaurant, 
dat gevestigd is in de voormalige rechtbank 
van Utrecht, heeft onlangs een grondige 
verbouwing ondergaan waardoor het een 
industriële, maar ook chique uitstraling 
heeft gekregen. De zwarte brigade is uiterst 
behulpzaam en vertelt enthousiast over de 
recente verbouwing wanneer wij daar naar 

vragen. Vervolgens besluiten wij ons te laten 
verrassen door het Chef’s Menu. Het voor-
gerecht bestaat uit een rouleau van gevo-
gelte met pistache, doperwten-muntsaus, 
tomatensalsa en een krokantje van filodeeg 
en komijn. Een mooi klassiek gerecht uit 
de Franse keuken met een eigentijdse twist. 
Zeewolf met gnocchi, gegrilde courgette 
en tomatensaus vormen het hoofdgerecht. 
Hierin komt duidelijk de liefde voor de 
Italiaanse keuken van de chef naar voren. 
Zowel bij het voor- als nagerecht wordt 
een Viognier geschonken. We sluiten het 
diner af met een panna cotta met lavendel 
en frambozensorbet met een bijpassende 
Sémillion/Muscadelle. In eerste instantie 
hoorde er een chocoladefudge bij het Chef’s 
Menu, maar gezien de royale porties beslo-
ten we toch voor een ander nagerecht te kie-
zen. Een waardige afsluiter wat ons betreft. 

Moeder de gans
Terug in onze hotelkamer valt het ons op 
hoe stil het op de kamer is, ondanks dat je 
hier hartje centrum zit. Na een uitstekende 
nachtrust genieten we van het ontbijtbuf-
fet in brasserie De Rechtbank, aangezien 
Mother Goose zelf niet over een restaurant 
beschikt. Gasten kunnen overigens ook ont-
bijten in het nabijgelegen Daens Café. Het 
ontbijtbuffet biedt keuze uit diverse verse 
broodjes, allerlei soorten beleg en verse 
jus d’orange en andere sapjes. Hotelgasten 
mengen zich moeiteloos met lokale inwo-
ners, waardoor er een gemêleerd publiek 
te vinden is bij het ontbijt. Terug op onze 
hotelkamer evalueren we ons verblijf bij 
Mother Goose en komen tot de conclusie 
dat de naam Mother Goose allesomvattend 
is voor het hotel. Als een echte Moeder de 
Gans ontfermt het hotel zich over haar gas-
ten, waardoor zelfs de meest verwende gast 
zich thuis zal voelen in dit hotel.

www.mothergoosehotel.com

De hotelrecensie Meeting

MeetingMagazine.nl   25

FACILITEITEN
- Gratis wifi

- Wasserijservice

- Gratis kranten in de lobby

- Nespressoapparaat op de kamer

-  Drie vergaderruimtes bij Court Hotel variërend 

van 50m2 tot 200m2 

- Diverse zakelijke arrangementen beschikbaar
Restaurant De Rechtbank

Vrouwe Justitia Zaal


