ONTBIJT
Croissant / 3.75 VG

met Utrechtse Twisted jam

Kwark met seizoensfruit / 5.95 VG
Avocado toast / 5.25 V

avocado, zuurdesem, cherrytomaatjes
+ gepocheerd ei (+0,5) VG

Eggs benedict met zalm / 11.5

brioche toast, gepocheerd ei, gerookte
zalm, spinazie, hollandaisesaus

MENEER
POTTERS
DAGKAART

Potters favoriet / 7.25 VG

koffie, croissant, verse jus d'orange

KOUD
Bietencarpaccio / 10.25 V

rode biet, gele biet, feta, pittenmix,
balsamico

BROOD

Carpaccio / 12.75

Clubsandwich / 12.50

rundercarpaccio, pittenmix, tomatensalsa,
parmezaan, pestomayonaise

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

Salade geitenkaas / 13.25 VG

geroosterde groenten,
dressing met grove mosterd, vegan bacon,
geserveerd met brood

Vegan clubsandwich / 11.25 V

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

Salade pulled chicken / 14.25

Eggs benedict met zalm / 11.5

brioche toast, gepocheerd ei,
gerookte zalm, spinazie, hollandaisesaus

Oude Gracht kaas / 8.75 VG

pulled chicken, komkommer, ei, tomaat,
parmezaanse kaas, caesardressing,
geserveerd met brood

WARM

waldorfsalade, kropsla

Wrap kip / 10.5

kip, tomaat, komkommer, ei,
caesardressing

Runderburger / 17

kaas, tomaat, BBQ saus, augurk,
aardappeltjes

Vegan wrap / 9.75 V

avocado, orzo, broccoli, specerijensaus

Redefine Meat burger / 17.5 V

tomaat, augurk, gebakken ui, BBQ saus,
aardappeltjes

SOEP

Gegrilde sandwich tuna melt / 8.75

Wisselende soep / 7.5

vraag een van onze collega's naar de soep
van het moment

Harira / 8.25 V

tonijnsalade, Beemster kaas, waldorfsalade,
kerriemayonaise

Pasteitje paddenstoelenragout / 10.75 V
ragout, piccalilly

Marokkaanse maaltijdsoep, linzen,
kikkererwten, brood, hummus

V = Vegan

VG = Vegetarisch

Vraag een van onze collega's naar de allergeneninformatie

VOOR
Brood met kruidenboter / 5.5 VG
Wisselende soep / 7.5

vraag een van onze collega's naar de soep
van het moment

Bietencarpaccio / 10.25 V

rode biet, gele biet, feta, pittenmix,
balsamico

Carpaccio / 12.75

rundercarpaccio, pittenmix, tomatensalsa,
parmezaan, pestomayonaise

Gerookte zalm / 10.25

crostini van tuinkruiden,
zoetzure komkommer, crème fraîche, zalm

Starter voor twee / 10.5 p.p.

POTTERS
AVOND
KAART
HOOFD
Runderburger / 17

carpaccio bruschetta, gerookte zalm,
bietensalade, soepje, brood & dip
Ook vegetarisch te bestellen

kaas, tomaat, BBQ saus, augurk,
aardappeltjes, mayonaise

Redefine Meat burger / 17.5 V

tomaat, augurk, gebakken ui, BBQ saus,
aardappeltjes, vegan mayonaise

MAALTIJDSALADE

Saffraan orzo / 16.75 V

Salade geitenkaas / 13.25 VG

geroosterde groenten,
dressing met grove mosterd, vegan bacon,
geserveerd met brood

Salade pulled chicken / 14.25

pulled chicken, komkommer, ei, tomaat,
Parmezaanse kaas, caesardressing,
geserveerd met brood

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?

venkel, tomaat, gegrilde groenten

Tagliatelle zalm / 19.75

gerookte zalm, spinazie, roomsaus

Lamsstoofpot / 21

lam gestoofd in bier van De Leckere,
aardappelpuree, seizoensgroenten

Diamanthaas / 22

met hollandaisesaus, seizoensgroenten,
rosevalaardappel

Surf & turf / 23.75

diamanthaas & gamba met
hollandaisesaus, seizoensgroenten

NA
Onze bediening presenteert een selectie
van onze desserts aan tafel / 6.25

Boerenkazen / 12.75

BIJGERECHTEN
Seizoensgroenten / 3.75
Aardappeltjes / 3.75

mayonaise | vegan mayonaise
V = Vegan

VG = Vegetarisch

assortiment aan kazen, Utrechtse Twisted
jam, notenbrood

Speciale koffie / 8.75
Spanish | Italian | Irish

Liever een gebakje? Neem een kijkje in onze
vitrine.
Vraag een van onze collega's naar de allergeneninformatie

