ONTBIJT (9:00 - 12:00)

LUNCH (11:00 - 16:30)

Breakfast bowl: granola, mango, bosbessen
& magere kwark

€

5,50

Roomboter croissant met kaas & jam

€

4,50

American Pancakes met bosbessen, banaan €
& vanillesaus
COMBI DEAL: Bowl, croissant, verse jus &
koffie of thee naar keuze

€

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

€ 14,95

5,95

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

€ 14,95

9,95

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

€

7,95

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

€

9,50

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

9,50

Tosti: Feta, oregano, rucola, rode ui met
€
zongedroogde tomaten mayonaise & friet of sla

7,95

Tosti: Turkse worst, paprika, lente-ui, kaas met
chili mayonaise & friet of sla

€

7,95

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

€

8,50

Vegan kebab wrap met tomaat, rode
koolsalade, vegan tzatziki & Sriracha

€

8,50

Thaise zoete aardappelsoep met yoghurt

€

5,95

Uiensoep met kaas crostini

€

5,95

Spinaziesalade met granaatappel,
kikkererwten, geroosterde pompoen &
pecannoten

€

9,95

Linzensalade met gemarineerde rode ui,
avocado, koriander & feta

€

9,95

PANCAKE SUNDAY

Elke zondag serveren wij
onbeperkt pancakes voor maar € 8,50

ZOET (VANAF 9:00)
Wij werken met een dagelijks wisselend
€
assortiment. Neemt u gerust een kijkje bij de
bar.

4,95

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

2,95

Kindertosti (kaas of ham/kaas)

€

4,25

Gekookt eitje op brood

€

2,95

Broodje kroket met mosterdmayonaise

€

3,95

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

Iets te vieren?
Reserveer één van onze ruimtes geheel kosteloos voor
jouw verjaardag, afstuderen, trouwfeest of babyshower.
Tot 120 personen.
Informeer bij de bar voor alle mogelijkheden of check
onze website: restaurantdebrandingutrecht.nl

VOORGERECHTEN (VANAF 17:00)

3-GANGEN KEUZEMENU (VANAF 17:00)

Vitello Avocado: dun gesneden kalfslende
met avocado crème & truffelvinaigrette

€

8,95

Carpaccio van gerookte tonijn met
antiboise & gefrituurde kappertjes

€

8,95

Caprese met pomodori tomaten, verse
buffelmozzarella, basilicum & olijfolie

€

8,95

Thaise zoete aardappelsoep met yoghurt

€

5,95

U kiest zelf een voor-, hoofd- en nagerecht uit € 25,95

HOOFDGERECHTEN (VANAF 17:00)
Spinazie salade met granaatappel,
kikkererwten, geroosterde pompoen &
pecannoten

€ 14,50

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

€ 14,95

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

€ 14,95
€ 15,95

8,95

Kippendijen spies met zoetzuur, kroepoek
satésaus & verse friet

€ 17,50

Kipspies, zoete aardappelfriet & doperwten €

8,95

Eendenfilet gemarineerd met ras el hanout,
pastinaakpuree & portsaus

Kibbeling of kipnuggets, friet, salade &
appelmoes

€

8,95

€ 19,50

Poffertjes met poedersuiker, boter & stroop €

5,75

Op de huid gebakken kabeljauwfilet met
geroosterde gamba, gedroogde serranoham
& tomaat-basilicum vinaigrette
(menu supplement € 1,95)

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

€

5,75

€ 17,50

Perenijsje

€

1,50

Zeebaarsfilet gebakken met Catalaanse
spinazie, aardappelmousseline & Romesco
saus
Ravioli van spinazie en ricotta,
pijnboompitten, salsa verde, rucola &
Parmezaanse kaas

€ 16,50

Risotto met bospaddenstoelen, prei, groene
asperges, hazelnoten & gerookte olijfolie

€ 16,50

KINDEREN
Pizza Margherita
(bloemkooldeeg, tomatensaus & kaas)

€

Vraag ons naar
de gerechten buiten de kaart!

NAGERECHTEN
New york chocoladetaart met vanille ijs

€

6,75

Panna cotta met rood fruit coulis &
yoghurt bosvruchtenijs

€

6,75

Banana split met vanille slagroom,
chocolade- en karamelsaus & hazelnoten

€

6,75

Hollands kaasplankje

€

8,50

BIJGERECHTEN
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

