ONTBIJT (9:00 - 12:00)

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

Breakfast bowl: granola, mango, aardbeien
& Griekse yoghurt

€

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 met hummus, gegrilde paprika,
courgette, harissa & friet of sla

€

8,95

Witte baguette brie met serranoham, walnoten
en vijgenjam

€

7,95

Chicken wrap "teriyaki"
/ met bacon (+ € 0,50)

€

8,95

vegan

Bammetje kaas, jam, pindakaas of hagelslag €

3,50

Huisgemaakte falafel met zoetzuur, rode kool,
tzatziki geserveerd op Turks Brood

€

9,50

Kindertosti (kaas of ham/kaas)

€

4,25

Venkel-knolselderijsoep met lamsham & kervel

€

6,50

Gekookt eitje op brood

€

3,50

Pasta van de dag

€ 12,95

Broodje kroket met mosterdmayonaise

€

3,95

Waldorf salade met walnoten, appel,
bleekselderij, druiven & vegan kip

Kibbeling of kipnuggets, friet, salade &
appelmoes

€

9,45

Poffertjes met poedersuiker, boter & stroop

€

5,95

Ijsje uit de Ola vriezer (prijs vanaf)

€

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!

€ 13,95
vegan

VOORGERECHTEN

3 GANGEN KEUZE MENU
(VANAF 17:00)

(VANAF 17:00 / TAKE AWAY TOT 20:00)
Rundercarpaccio "tandoori" met Vadouvan
mayonaise, mango, avocado & naancroutons

€ 10,50

Zalmtartaar en een tempura van tongfilet met
rettich, Japanse zeewier, wasabi mayonaise &
sojasaus

€ 11,50

Serranoham met verse vijgen, zachte
geitenkaas, rucola & Valderrama olijfolie

€

Gepocheerde peer met Blauw Klaver,
pecannoten & aceto balsamico

€

8,50

Venkel-knolselderijsoep met lamsham & kervel

€

6,50

9,75

Stel zelf uw keuze menu samen. Selecteer de gerechten
van deze menukaart.
Voor gerechten met een * vragen wij een supplement van
€ 1,95

2 gangen (voor & hoofd; hoofd & na)

€ 22,50

3 gangen (voor, hoofd & na)

€ 26,50

Wij serveren heerlijke bijpassende wijnen, vraag ons
naar de opties

BIJGERECHTEN
Turks brood met paprika aioli & hummus

CHEF’S SPECIALS
Entrecote van de grill met huisgemaakte dikke
*
friet, frisse salade & bearnaisesaus

*

€ 19,50

Makreelfilet met gamba's, couscous,
€ 18,50
falafelbitterballen & een saus van Ras el Hanout
Cannelloni van aubergine met ricotta, spinazie,
ratatouille & pomodori saus

€ 16,75

KLASSIEKERS
(VANAF 17:00 / TAKE AWAY TOT 20:00)
Pasta van de dag

€ 14,95

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 € 15,50
fraîche, nachos & friet of salade
Saté van kippendijen met zoetzuur, cassave,
satésaus & verse friet

€ 16,50

Gado gado met gemarineerde tempeh, sugar
snaps, edamame, taugé, gekookt eitje, rijst &
pittige pindasaus

€ 16,75

Waldorf salade met walnoten, appel,
bleekselderij, druiven & vegan kip

€ 13,95
vegan

€

4,50

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

4,50

Frisse salade

€

5,50

Zoete aardappelfriet met Sriracha mayonaise

€

5,50

Limoncello tiramisu met witte chocolade

€

6,95

Aardbeien Romanoff met citroen-sorbet ijs

€

6,95

Kaas van de Utrechtse markt

€

9,50

Marokkaanse muntthee met baklava

€

5,50

Pizza Margherita
(bloemkooldeeg, tomatensaus & kaas)

€

9,45

Kibbeling of kipnuggets, friet, salade &
appelmoes

€

9,45

Poffertjes met poedersuiker, boter & stroop

€

6,50

Ijsje uit de Ola vriezer (prijs vanaf)

€

1,75

NAGERECHTEN

KINDEREN

TAKE AWAY of CATERING
15% korting bij afhaal!
Catering is ook mogelijk!

