LUNCH (11:00 - 16:30)

ONTBIJT (9:00 - 12:00)

Branding burger met cheddar, sla, augurken relish € 13,95
& friet of sla
EXTRA: bacon en/of jalapeños (+ € 0,50)

Breakfast bowl: granola, vers fruit &
boerenyoghurt

€

5,65

Roomboter croissant met kaas & jam

€

4,25

Breakfastplate: 2 Kaiserbroodjes, croissant,
gekookt ei, ham, kaas, jam & vers fruit

€

7,85

Cajun burger met mozzarella, guacamole, crème
fraîche, nachos & friet of sla

€ 13,95

American pancakes met bosbessen, banaan €
& vanillesaus / EXTRA: bacon (+ € 0,50)

5,95

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

€

7,75

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

€

8,95

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

€

8,95

Tosti pulled jackfruit met cheddar, mango
chutney & friet of sla

€

7,95

Tosti serranoham, Parmezaan, tomaat, rucola,
truffelmayonaise & friet of sla

€

7,95

Croûte au Fromage met gebakken ei, augurk &
zilverui

€

8,45

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

€

7,25

Vegan kebab (seitan) wrap met tomaat, rode
koolsalade, vegan tzatziki & sriracha

€

7,25

Pompoen-wortelsoep met amandelroom

€

5,45

Surinaamse pindasoep met ei

€

5,45

Couscoussalade met rode biet, geitenkaas,
stoofpeer, walnoot, poftomaatjes &
sinaasappeldressing

€

9,45

Salade geroosterde eend met papadum, zoetzure €
Chinese kool, gefrituurde samosa, wakame & hoi
sin-mayonaise

9,45

ZOET (VANAF 9:00)
Taart van Milou

€

4,95

Wij werken samen met Taart van Milou en
hebben een wisselend assortiment. Wij
vertellen je graag wat er in huis is 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

€

3,85

Kibbeling of kipnuggets, friet, salade &
appelmoes

€

8,95

Poffertjes met poedersuiker, boter & stroop

€

5,50

Perenijsje

€

1,50

Vergaderruimte nodig?
Huur onze woonkamer “in ons restaurant”, onze
vergaderruimtes op de Croeselaan 207, of de Trechter
op Veilinghavenkade 2. Kijk op
restaurantdebrandingutrecht.nl of op VERGADERINN.nl

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

VOORGERECHTEN (VANAF 17:00)

3-GANGEN KEUZEMENU (VANAF 17:00)

Rundercarpaccio met Parmezaan,
kruidentuintje, geroosterde nootjes &
truffeldressing

€

8,95

Bonbonnetje van gerookte zalm, garnaaltjes en
gerookte mosselen, mosterd dilledressing

€

7,95

Bietencarpaccio met geitenkaascrème,
gekarameliseerde walnoot en
sinaasappeldressing

€

7,95

Pompoen-wortelsoep met amandelroom

€

5,45

U kiest zelf een voor-, hoofd- en nagerecht uit

€ 24,95

HOOFDGERECHTEN (VANAF 17:00)
Salade geroosterde eend met papadum,
zoetzure Chinese kool, gefrituurde samosa,
wakame & hoi sin-mayonaise

€ 13,95

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

€ 13,95

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

KINDEREN

€ 14,75

8,95

Kippendijen spies met zoetzuur, kroepoek
satésaus & verse friet
Zoervleis: Limburgs runderstoofpotje met dikke
friet, appelcompote & mayonaise

€ 15,45

Tournedos met geroosterde wortel,
aardappelgratin, jus de veau & sneetje brood
(menu supplement € 1,95)

€ 18,95

Op de huid gebakken zalmfilet met gremolata,
gekonfijte prei en zoete aardappelpuree
(menu supplement € 1,95)

€ 18,95

Baskisch gestoofde tonijn met pilav rijst, crème
fraîche & venkelsalade

€ 14,95

Bloemkool risotto met vegan room,
paddenstoelen, wortelchips & peterselie pesto

€ 15,45

Pizza Margherita
(bloemkooldeeg, tomatensaus & kaas)

€

Kipspies, zoete aardappelfriet & doperwten

€

8,95

Kibbeling of kipnuggets, friet, salade &
appelmoes

€

8,95

Poffertjes met poedersuiker, boter & stroop

€

5,50

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

€

5,50

Perenijsje

€

1,50

Erdäpfel-Kürbisgnocchi
€ 14,95
Aardappel-pompoengnocchi met Parmezaan,
trostomaat, hazelnootcrunch & gerookte olijfolie

NAGERECHTEN
Trifle van witte en bruine chocolade mousse,
gemarineerd roodfruit en American cookie
roomijs

€

6,50

Crème brûlee-taartje met amarena-kersen
roomijs

€

6,50

Poire belle Hélène: stoofpeer met bosvruchten
sorbetijs en chocoladesaus

€

6,50

Oudwijker kaasplankje

€

BIJGERECHTEN

7,75

Mandje brood met aioli

€

3,95

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

3,95

Groene salade

€

3,95

Zoete aardappelfriet met Sriracha mayonaise

€

4,95

