ONTBIJT
Potters favoriet / 6.95 VG

koffie, croissant, verse jus d'orange

Avocado toast / 5 V

avocado, zuurdesem, cherrytomaatjes

Croissant / 3.5 VG

met Utrechtse Twisted jam

Koffie met appelgebak / 6.95
met slagroom

MENEER
POTTERS
DAGKAART

BROOD

SALADE

Clubsandwich / 12.5

Salade geitenkaas / 12.5 VG

kip, Oude Gracht kaas, bacon,
tomaat, salade, komkommer,
ei, groentechips

Vegan clubsandwich / 10.5 V

avocado, hummus, kerriemayonaise,
geroosterde paprika, komkommer,
tomaat, salade, groentechips

Gerookte zalm / 11.5

brioche toast, gepocheerd ei,
spinazie, hollandaisesaus

Gerookte ossenworst / 9

brioche toast, zoetzure groenten,
kruidencrème

Oude Gracht kaas / 8 VG
waldorfsalade, kropsla

Vegan wrap / 9 V

geroosterde groenten, dressing met grove
mosterd, vegan bacon

Kip tandoori salade / 13.5

caesarstyle, geroosterde kip, ui,
komkommer, ei, tomaat, Parmezaanse kaas

WARM
Runderburger / 15.5

kaas, tomaat, BBQ saus, augurk,
aardappeltjes

Redefine Meat burger / 15.5 V

tomaat, augurk, gebakken ui, BBQ saus,
aardappeltjes

Tuna melt / 9

avocado, orzo, broccoli, specerijensaus

tonijnsalade, Beemster kaas, waldorfsalade,
kerriemayonaise

Wrap kip / 10.5

Potter's pie / 12.5

kip, tomaat, komkommer, ei,
caesardressing

Falafel bowl / 9.5 V

falafel, saffraan orzo, broccoli,
tomaat, komkommersaus

SOEP
Wisselende soep / 7.5

vraag een medewerker naar de soep van
het moment

Harira / 8 V

Marokkaanse maaltijdsoep, linzen,
kikkererwten, brood, hummus

V = Vegan

gestoofde kip, mosterd, venkel

VG = Vegetarisch

Vlees gemaakt van planten
Minder dierlijke en meer plantaardige
consumptie wordt steeds belangrijker en
populairder. Meneer Potter doet daar
natuurlijk aan mee! Wij bieden graag een
keuze aan plantaardige eiwitten voor wie dat
wil, maar wél met de kwaliteit die je van ons
gewend bent. Daarom hebben wij gekozen
voor Redefine Meat - het eerste 3D geprinte
vlees. Laat jij je verrassen?

VOOR
Steak tartare / 9.5

crouton, ingelegde groenten,
groene kruidenmayonaise

Gebakken gamba's / 14.5

met citroengras, rode peper, koriander en
een salsa van mango en tomaat, geserveerd
met brood en limoenmayonaise

Salade geitenkaas / 12.5 VG

geroosterde groenten, dressing met grove
mosterd, vegan bacon

Kip tandoori salade / 13.5

POTTERS
AVOND
KAART

caesarstyle, geroosterde kip, ui,
komkommer, ei, tomaat, Parmezaanse kaas

HOOFD

Wisselende soep / 7.5

Runderburger / 15.5

vraag een medewerker naar de soep van
het moment

kaas, tomaat, BBQ saus, augurk,
aardappeltjes

Starter voor twee / 10.5 p.p.

Redefine Meat burger / 15.5 V

steak tartare bruschetta, gebakken gamba's,
geitenkaas salade, soepje, brood & dip

tomaat, augurk, gebakken ui, BBQ saus,
aardappeltjes

Orzo 'risotto' met saffraan/ 16.5 VG

BORREL
Boerenkazen / 13.5 VG

assortiment aan kazen, Utrechtse Twisted
jam, notenbrood

Bruschetta's 6 st. / 10

steak tartare & kruidenmayonaise,
gerookte zalm & crème fraîche, geitenkaas
& tomaat

Nacho's uit de oven / 10 VG

kaas, avocado, crème fraîche, tomatensalsa

Groenteplank / 12 V

falafel, brood, kerriecrème, pittige
komkommer, bruschetta met hummus,
groentechips, gerookte amandelen

Potterplank / 15.5

venkel, tomaat, Parmezaanse kaas
+ zalm 4.5

Lamsstoofpot / 19.5

met geroosterde zoete aardappel,
crème fraîche, granaatappel

Diamanthaas / 19.5

met hollandaisesaus, seizoensgroenten,
rosevalaardappel

Piepkuiken / 18

citroen, tijm, geroosterde groenten,
aardappel

Jackfruit rendang / 17.25 V

geroosterde wortel, jasmijnrijst,
gepekelde groenten

NA

droge worst, brood, hummus, Oude Gracht
kaas, geitenkaas, gemengde noten,
gehaktballetjes

Utrechtse tiramisu / 6.5

Gehaktballetjes 6 st. / 8.5

Boerenkazen / 8.5

rundergehaktballetjes met Oude Gracht
kaas, pittige paprikadip van Twisted jam,
groene kruidenmayonaise

Falafelballetjes 6 st. / 7 V

kerriecrème, pittige komkommer

mascarpone, koffie, sprits, cacao
assortiment aan kazen, Utrechtse Twisted
jam, notenbrood

Aardbeien met limoen / 6.50

limoenkwark, madeleine, roze peper,
vanille ijs

Brood met dips / 3.75 V
hummus, kerriecrème

V = Vegan

VG = Vegetarisch

