LUNCHKAART
Broodjes
Keuze uit witte ciabatta of waldkorn stokbrood
Utrechtse Oude Grachtkaas, mosterdspread, komkommer & rucola V € 5,95
Auberginetapenade, rauwe ham & salade
€ 5,95
Mozzarella, rucola & chutney van tomaat, ui en appel V
€ 6,95
Gerookte kip, piccalilly & salade
€ 5,95
Tonijnsalade, kappertjes & komkommer
€ 5,95

Warm
Thaise kokossoep V
Cheddarkaasbroodje met jalapeño V
Saucijzenbroodje

€ 5,50
€ 3,50
€ 3,00

Salades
Salade Caprese van cherrytomaatjes, mozzarella, pesto,
gemengde salade & balsamicodressing V
Zomerse Caesarsalade met gerookte kip, aubergine,
ei, croutons & Parmezaan

€ 7,50
€ 7,50

Zoet
Wisselend gebak van Theo Blom
Haver-cranberry koek van de Koekfabriek

€ 3,75
€ 2,30

Bij de borrel
Broodplankje met pesto, tonijnsalade & olijfolie
Utrechtse Grachtkaas met tomatenchutney & mosterd V
Bitterballen (8 stuks) met mosterd
Kaasloempia’s (8 stuks) met chilisaus V

€ 6,50
€ 5,50
€ 6,50
€ 8,50

Onze partners
Oude Grachtkaas
De Grand Départ gaf de Utrechtse regio een enorme positieve “boost”, en
dus het juist moment om de “Oude Gracht” kaas voor de Utrechtse regio te
presenteren. De “Oude Gracht kaas is heerlijk pikant, met mooie
eiwitkristallen die knisperen in je mond. “Oude Gracht heeft een iets zoetige
nasmaak en ondanks zijn rijping van 52 weken nog steeds smeuïg zuivel.

Pain de Mer brood
Pain de Mer© is een Revolutionair Hollands natuurdesembrood van
hoogwaardige kwaliteit met een unieke smaaksensatie. Het is bereid met
gezuiverd zilt zeewater uit Nationaal park De Oosterschelde en bevat
uitsluitend natuurlijke ingrediënten zoals tarwemeel, roggebloem, zeesap en
kent geen toevoegingen van E-nummers, koemelk en zelfs geen toevoeging
van gist.

Banketbakkerij Theo Blom
Aan de Zadelstraat in Utrecht is al sinds 1882 een banketbakkerij gevestigd.
Sinds 1922 is dat Theo Blom, die begon met het vervaardigen van de
fameuze Domtorentjes. Vanaf 1962 runde Theo’s zoon Gerard de zaak,
waarna Evert van Sloten in 1992 de nieuwe eigenaar werd. Ons gebak komt
van Banketbakkerij Theo Blom.

De Koekfabriek
Iedereen vindt het prettig ergens bij te horen. Onderdeel te zijn van iets.
Gezien te worden. Maar er zijn genoeg mensen voor wie dit niet
vanzelfsprekend is. De Koekfabriek is opgericht om juist deze mensen te
voorzien van een plek in de maatschappij. Het werk bij de Koekfabriek is
zinvol en uitdagend. De koek, een product om trots op te zijn! De koek is
niet alleen sociaal. Het wordt ook ambachtelijk geproduceerd, vers geleverd
en is overheerlijk!

KINDERLUNCHKAART
Kids tosti ham/kaas met ketchup

€ 3,50

Kids tosti kaas/tomaat met ketchup V

€ 3,50

Saucijzenbroodje

€ 3,00

Haver-cranberry koek van de Koekfabriek

€ 2,30

Schulp sap – appel of peer

€ 2,75

Schulp sap – tomaat of appel/aardbei of appel/vlierbes

€ 2,85

Limonade

€ 1,00

Vraag een van de medewerkers voor een
kleurplaat & kleurpotloden!

DRANKENKAART
Frisdranken
Coca Cola, Cola Zero, Chaudfonaine Still, Chaudfontaine
Sparkling, Fanta Orange, Fanta Cassis, Finley Bitter Lemon,
Finley Ginger Ale, Finley Tonic, Rivella Light, Sprite Refresh,
Fuze Tea Green, Fuze Tea Sparkling, Fristi of Chocomel

€ 2,65

Sappen
Verse jus d’orange (klein)
Verse jus d’orange (groot)
Schulp sap – appel of peer
Schulp sap – tomaat of appel/aardbei of appel/vlierbes

€ 3,00
€ 4,00
€ 2,75
€ 2,85

Warme dranken
Thee van Senza
Verse muntthee of verse gemberthee
Koffie
Espresso
Espresso macchiato
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Soja- of havermelk

€ 2,45
€ 2,95
€ 2,45
€ 2,45
€ 2,85
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 3,25
€ 2,50
€ 2,95
+ € 0,30

Alcoholische dranken
Bier – de Leckere Pilsener, de Leckere Witte Vrouwen,
Radler citroen 0.0 of Grolsch 0.0
Wijn – wit, rosé en rood

€ 3,50
€ 3,75

Onze partners
De Leckere
De Leckere geniet van het leven. In de moderne Utrechtse brouwerij worden,
sinds 1997, met passie karakteristieke, onderscheidende en vooral leckere
bieren gebrouwen. Echt lekker bier met een eigen smaak voor de
hedendaagse genieter. De bieren zijn uitsluitend biologisch.

Smit & Dorlas koffie
In Europa speelt het Mijdrechtse Smit & Dorlas een leidende rol in duurzame
koffie. Ze hebben sterke relaties met Rainforest Alliance, Fairtrade Max
Havelaar en Biologisch gecertificeerde leveranciers. In 2018 was 91,9% van
de koffie voorzien van een van deze certificeringen. Sinds begin 2017 zijn
alle SMIT&DORLAS melanges gecertificeerd.

Schulp Vruchtensappen
Je proeft het: een fles sap van Schulp Vruchtensappen uit Breukelen is een
fles vol fruit. Gezond fruit, voornamelijk afkomstig uit Hollandse
boomgaarden. Welke van de smaken je ook kiest, je proeft altijd puur
vruchtensap. Zo uit de natuur, zonder enige toevoeging.

