ONTBIJT (9:00 - 12:00)

LUNCH / TAKE AWAY (11:30 - 16:30)

Breakfast bowl: granola, mango, bosbessen
& magere kwark

€

5,75

Roomboter croissant met kaas & jam

€

4,75

American Pancakes met bosbessen, banaan €
& vanillesaus

6,50

COMBI DEAL: Bowl, croissant, verse jus &
koffie of thee naar keuze

9,95

€

PANCAKE SUNDAY

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

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

4,95

KINDEREN (11:30 - 16:30)

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

€ 15,50

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

€ 15,50

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

€

8,95

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

Panini kruidige ratatouille, groene pepers, lente €
ui met ajvar mayonaise & friet of sla
vegan

8,95

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

€

8,95

Huisgemaakte falafel met zoetzuur, rode kool,
vegan tzatziki, geserveerd in Turks brood

€

8,95

6,50

Bammetje kaas, jam, pindakaas of hagelslag €

3,50

Geroosterde bloemkoolsoep met rivierkreeftjes €
en pesto

Kindertosti (kaas of ham/kaas)

€

4,25

Pasta van de dag

Gekookt eitje op brood

€

3,50

Broodje kroket met mosterdmayonaise

€

3,95

Salade eendenborst yakitori style met shii-take, € 12,50
spinazie, taugé, chips van wonton en een sojagemberdressing

Kibbeling of kipnuggets, friet, salade &
appelmoes

€

9,45

Poffertjes met poedersuiker, boter & stroop

€

5,95

Perenijsje

€

1,75

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 voor meer
informatie!

€ 12,95

A LA CARTE / TAKE AWAY

4-GANGEN CHEF’S MENU

(VANAF 17:00 / TAKE AWAY TOT 19:00)

(VANAF 17:00)

Pasta van de dag

€ 12,95

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

€ 15,50

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

€ 15,50

Kippendijen spies met zoetzuur, cassave
satésaus & verse friet

€ 16,50

Vismix schotel van de plaat met Roseval
aardappeltjes, cocktailsaus & gegrilde
groente

€ 17,50

Groentecurry met kikkererwten, rijst &
naanbrood

€ 14,95

Salade eendenborst yakitori style met shiitake, spinazie, taugé, chips van wonton en
een soja-gemberdressing

€ 14,50

We werken met een wisselend 4 gangen
menu. Kijk op de losse menukaart voor de
gerechten die wij vandaag serveren.

2 gangen (voor & hoofd; hoofd & na)

€ 21,95

3 gangen (voor, hoofd & na)

€ 25,95

4 gangen (voor, tussen, hoofd & na)

€ 29,95

BIJGERECHTEN
Lawas brood met paprika aioli & hummus

KINDEREN

€

4,50

Verse friet met mayonaise klein / groot € 3,50 / €

4,50

Frisse salade

€

4,50

Zoete aardappelfriet met chili mayonaise

€

5,50

BORREL

Pizza Margherita
(bloemkooldeeg, tomatensaus & kaas)

€

Kibbeling of kipnuggets, friet, salade &
appelmoes

€

9,45

Poffertjes met poedersuiker, boter & stroop €

6,50

Perenijsje

1,75

€

9,45

Lawas brood met paprika-aioli & hummus

€

4,50

Borrelplank De Branding

€ 16,50

Bittergarnituur warm

€ 11,95

Alle snacks zijn ook als portie te bestellen
Bittergarnituur VEGA

€ 12,95

Loaded nacho’s

€

Eet u liever thuis?
Al onze lunch- en hoofdgerechten zijn ook te verkrijgen als afhaalgerecht.
Geef uw bestelling door aan ons door per email of telefoon en u kunt uw
bestelling op de door u gewenste tijd afhalen bij ons afhaalpunt, aan de
zijkant van het pand.

9,95

