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

€ 13,95

7,75

Cajunburger met mozzarella, guacamole, crème
fraîche, nachos & friet of salade

€

7,75

5,95

Sunny side up (3 eieren)
keuze uit kaas, ham of spek (+ € 0,50)
Club sandwich met kipfilet, bacon, ei, kaas & friet

€

8,95

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

€

8,95

Tosti deluxe: philly cheese steak &
truffelmayonaise

€

6,95

Tosti deluxe: Tuna melt, rode ui, tomaat, cheddar
& chilimayonaise

€

6,95

Huisgemaakte geitenkaaskroketten op brood met €
vijgenchutney & honing mosterdsaus

7,95

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

€

6,95

Falafelwrap met gepekelde ui, zoetzuur & chilimangorelish

€

7,95

Aardappelsoep van zoete aardappel, kokos en
limoen (Vegan/Lact. vrij)

€

4,95

Geroosterde paprikasoep met crème fraîche
(Vegan/Glut/Lact. vrij)

€

4,95

Mexicaanse salade met Tex-Mex kip, ei,
kidneybonen, mais, avocado, jalapeñolimoenmayo & chorizo crumble

€

8,95

Geitenkaas salade met spinazie, avocado, bietjes, €
walnoot, dadels, croutons & honingsesamdressing

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 aardbeien, banaan,
bacon & 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

€

8,95

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 (VANAF 16:30)
U kiest zelf een voor-, hoofd- en nagerecht uit

€ 24,95

VOORGERECHTEN (VANAF 16:30)
Rundercarpaccio met oude kaas,
kruidentuintje, geroosterde nootjes &
truffeldressing

€

Thaise viskoekjes, komkommerzoetzuur,
chili-mangorelish

€

Melanzane alla parmigiana: aubergine,
mozzarella, Parmezaan & tomatensaus
(Vega/Glut. vrij)

€

Aardappelsoep van zoete aardappel, kokos en
Limoen (Vegan/Lact vrij)

€

8,95

7,95

ROTISSERIE KIP (VANAF 16:30)
Kippendijen spies met zoetzuur, kroepoek
satésaus & verse friet

€ 14,50

Halve kip met verse friet en appelcompote

€ 12,95

HOOFDGERECHTEN (VANAF 16:30)
Maaltijdsalade: Mexicaanse salade met Tex-Mex € 13,95
kip, ei, kidneybonen, mais, avocado, jalapeñolimoenmayo & chorizo crumble

7,95

Maaltijdsalade: Geitenkaas salade met spinazie, € 13,95
avocado, bietjes, walnoot, dadels, croutons &
honing-sesamdressing

4,95

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

€ 13,95

Cajunburger met mozzarella, guacamole, crème € 13,95
fraîche, nachos & friet of salade

KINDEREN
Pizza Margherita
(bloemkooldeeg, tomatensaus & kaas)

€

8,95

Gestoofde lamsschenkel met truffelknolselderijpuree, knoflookboontjes &
rozemarijnjus

€ 14,95

Kipspies, zoete aardappelfriet & doperwten

€

8,95

€ 14,95

Kibbeling of kipnuggets, friet, salade &
appelmoes

€

8,95

Runderbiefstuk, gebakken met spek en ui,
Parijse aardappels & braadjus

€ 14,95

Poffertjes met poedersuiker, boter & stroop

€

5,50

Tikka masala van zeefruit met
Oosterse groenten, spinazie & kokosrijst
(Glut/Lact. vrij/Vega optioneel)

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

€

5,50

€ 14,95

Perenijsje

€

1,50

Op de huid gebakken zeebaars met
geroosterde litlle gem, ei, kappertjes,
Parmezaan, gemarineerde ansjovis & antiboise

Baklava: Griekse pastei van courgette, aubergine € 14,50
en paprika; fetasalade
tomaat-basilicumcoulis & vijgenchutney

NAGERECHTEN
Kokos panna cotta, mango sorbetijs,
anijsstroop & kletskop

€

6,50

Chocoladetaart met chocolademousse &
Romanoff crème (aardbeien-wodkasaus)

€

6,50

Crêpe Suzette, pannekoekje in warme
sinaasappelsaus met
bloedsinaasappelsorbetijs
(Glut/Lact. vrij)

€

6,50

Oudwijker kaasplankje

€

7,75

Malfatti: gnocchi van spinazie en ricotta,
groene aspergetips, Parmezaan, rucola &
salieboter (Vega/Glut. vrij)

€ 14,50

BIJGERECHTEN
Mandje brood met kruidenboter

€

3,95

Verse friet met mayonaise klein / groot € 2,75 / €

3,95

Groene salade

€

3,95

Zoete aardappel friet met sriracha mayonaise

€

4,95

