LUNCH (11:00 - 16:30)

ONTBIJT (9:00 - 12:00)

Branding burger met cheddar, sla, augurken
relish & friet of salade.
EXTRA: bacon en/of jalapeños (+ € 0,50)

€ 13,95

7,75

Bietenburger met geitenkaas, gekarameliseerde
rode ui, tzatziki & friet of salade

€ 13,95

€

5,95

Sunny side up (3 eieren)
keuze uit kaas, ham of spek (+ € 0,50)

€

7,75

€

6,50

Club sandwich met kipfilet, bacon, ei, kaas & friet

€

8,95

California club sandwich met zalm, avocado, ei,
kaas & friet

€

8,95

Tosti deluxe: gerookte makreel, mozzarella,
tomaat & zongedroogde tomatenpesto

€

7,50

Tosti deluxe: fricandeau, belegen kaas,
komkommer, gekookt ei en pindasaus

€

7,50

Huisgemaakte garnalenkroketten met augurken
relish & whisky-cocktailsaus

€

8,75

Spicy chicken wrap / met bacon (+ € 0,50)

€

6,95

Wrap met geroosterde courgette, rode ui
nootjes, hummus & Griekse yoghurt

€

6,95

Ramen noedelsoep, kool, eryngii, tofu, bosui,
gekookt ei (Vegan/Lact vrij)

€

6,50

Marokkaanse bloemkoolsoep met amandel
(Vegan/Glut/Lact vrij)

€

5,50

Thaise salade met sesamkip, noodels, Oosterse
groenten, rettich, mango relish en Sriracha
mayonaise

€

8,95

Couscous salade met geroosterde paprika,
avocado, olijven, geroosterde wortel, nootjes en
tzatziki

€

8,95

Breakfast bowl: granola, vers fruit &
boerenyoghurt

€

5,50

Roomboter croissant met kaas & jam

€

4,25

Breakfastplate: 2 Kaiserbroodjes, croissant, €
gekookt ei, ham, kaas, jam & vers fruit
American pancakes met bacon, banaan &
karamelsaus
Wafels met vers fruit & vanillesaus

ZOET (VANAF 9:00)
Taart van Dudok

€

4,95

Wij werken samen met Dudok patisserie en
hebben een wisselend assortiment. Wij
vertellen je graag het assortiment of neem
zelf een kijkje bij de bar.

KINDEREN (11:00 - 16:30)
Bammetje kaas, jam, pindakaas of hagelslag €

2,75

Kindertosti (kaas of ham/kaas)

€

3,85

Gekookt eitje op brood

€

2,85

Broodje kroket met mosterdmayonaise

€

3,75

Kibbeling of kipnuggets, friet, salade &
appelmoes

€

8,75

Poffertjes met poedersuiker, boter & stroop

€

5,50

Perenijsje

€

1,50

Vergaderruimte nodig?
Huur onze woonkamer of onze vergaderruimtes op de
Croeselaan 207. Kijk op restaurantdebrandingutrecht.nl
of op VERGADERINN.nl voor meer informatie!

PANCAKES!
ELKE ZONDAG
Wij serveren elke zondag onbeperkt pancakes!
Volwassenen € 8,50, kids voor € 6,50
Vanaf 11:00

3-GANGEN KEUZEMENU
U kiest zelf een voor-, hoofd- en nagerecht uit

ROTISSERIE KIP
€ 24,95

VOORGERECHTEN

Kippendijen spies met zoetzuur, kroepoek
satésaus & verse friet

€ 14,50

Halve kip met verse friet en appelcompote

€ 13,50

HOOFDGERECHTEN

Rundercarpaccio met oude kaas, kruidentuintje, €
geroosterde noten & mosterd-dille dressing

8,95

Rilette van zalm, zoetzure bietjes, gefrituurde
kappertjes & whisky cocktailsaus

€

8,95

Quiche met prei, belegen kaas, walnoot &
portstroop

€

7,95

Marokkaanse bloemkoolsoep met amandel
(Vegan/Glut/Lact vrij)

€

5,50

Maaltijdsalade: Thaise salade met sesamkip,
noodels, Oosterse groenten, rettich, mango
relish en Sriracha mayonaise

€ 13,75

Maaltijdsalade: Couscous salade met
geroosterde paprika, avocado, olijven,
geroosterde wortel, nootjes en tzatziki

€ 13,75

Branding burger met cheddar, sla, augurken
relish & friet of salade.
EXTRA: bacon en/of jalapeños (+ € 0,50)

€ 13,95

Bietenburger met geitenkaas, gekarameliseerde € 13,95
rode ui, tzatziki & friet of salade

KINDEREN

€ 14,50

8,75

Porchetta met courgettestamppot, rucola,
zongedroogde tomaat & salieboter
Steak tagliata: biefstuk, tagliatelle, oude kaas,
rucola, geroosterde oerwortel & portstroop

€ 15,50

Pizza Margherita
(bloemkooldeeg, tomatensaus & kaas)

€

Kipspies, zoete aardappelfriet & doperwten

€

8,75

Kibbeling of kipnuggets, friet, salade &
appelmoes

€

8,75

Poffertjes met poedersuiker, boter & stroop

€

5,50

IJscoupe met vers fruit, siroop, vanille ijs,
slagroom & discodip

€

4,95

Fish & chips: Gefrituurde heekfilet met verse
friet, groene salade & ravigottesaus

€ 14,95

Perenijsje

€

1,50

Strudel van geroosterde groente, brie, dadels,
walnoot & tomatenjam

€ 13,95

Risotto met kastanjechampignons, truffel,
taleggio & gerookte olijfolie
(Vega/Glut. vrij)

€ 13,95

NAGERECHTEN

Dalmatinski brodet (Kroatisch visstoofpotje) met € 14,95
zoete aardappelpuree, tijm & knoflook
(Glut/Lact vrij)

BIJGERECHTEN

Hemelse modder met mokka, lange vingers &
vanillesaus

€

6,50

Mangobavarois, vanille ijs & frambozensaus

€

6,50

Mandje brood met kruidenboter

€

3,75

Sticky date pudding met karamelsaus
(Glut/Lact vrij)

€

6,50

Verse friet met mayonaise klein

€

2,75

Verse friet met mayonaise groot

€

3,95

Oudwijker kaasplankje

€

Groene salade

€

3,95

Zoete aardappel friet met sriracha mayonaise

€

4,95

7,75

