menu
kaart

Ontbijt & Lunch

Bij de Utrechter kun je met
pin of credit card betalen

vanaf 9:00 uur

Griekse Yoghurt

6,50

Engelse Muffin

9,50

Chiazaad, aardbeien, banaan,
kokos chips

(veg)

(veg)

6,50

Tomaat, tempeh croutons
Geserveerd met Vroeg brood

Gebakken ei, pancetta, oude kaas

Omelet

Soep

9,50

Tomaat, salsa verde
Geserveerd met Vroeg brood

Salade Niçoise

Burrata

(veg)

11,50

Radicchio, tomaat, freekeh

Bagel

9,50

Groente Salade

Ricotta Pancakes

7,50

Burger

Gerookte zalm, ricotta, avocado,
citroen

Citroen, ricotta, compote van
blauwe bessen

10,50

14,50

Hollands rund, rosti, bacon,
kaas, gegrilde uien
(veg)

9,50

Pita, tzatziki, rucola, tomaat,
tofu

vanaf 11:00 uur
(Vroeg brood)

9,50

Procureur, fenegriek kaas,
ingelegde groenten

Veggie Sandwich

(Vroeg brood)

(Vroeg brood)

7,50

(Vroeg brood)

10,50

8,50

Rundvleeskroketten, brood, mosterd

Garnalenkroketten

(Vroeg brood)

Hollandse garnalenkroketten, brood,
limoen mayonaise

10,50

Zwarte Tagliatelle

15,50

Inktvis inkt, venkel salade, sepia,
saffraan bouillon

Avocado, geroosterde ui, harissa
mayonaise
				

Rundvleeskroketten

Steak Tartare

Hollands rund, ei dooier,
croutons, salade

Hummus, geroosterde wortel,
hüttenkäse, zaden, kruidendressing

Kip Sandwich

(veg)

Geroosterde groenten, feta, bruine
rijst, zaden

Veggie Gyros
Tostie

10,50

Aardappel, ansjovis, bonen, tomaat,
ei, witlof

13,50

Diner

Allergie? Meld het ons!
Snelle hap? Vraag naar ons
2-gangen theatermenu.

Chef’s special

3-gangen-menu

Hoofdgerechten

35,00

Wisselend weekmenu bestaande
uit voor-, hoofd- en nagerecht

(veg)

Terrine

(vegan)

11,50

Radicchio, tomaat, freekeh

10,50

Aubergine, paprika, cashew kaas,
zoete aardappel

Soep

7,50

Tomaat, tempeh croutons
Geserveerd met Vroeg brood

Zalm

(veg)

20,50

Meiknol, mini biet, mini wortel,
courgettebloem

Voorgerechten

Burrata

Groentetaart

12,50

Gemarineerd in biet, witte radijs,
zoetzure ui, feta crème,
wortel granola

Heilbot

21,50

Parelhoen

21,50

Lam

22,50

Asperge, zwarte quinoa, daikon,
radijs, zeekraal, miso dressing

Knoflook, bonen, aardappel, salade,
geroosterde prei, gegrilde jalapeno’s

Rollade van ui en geitenkaas, crème
van erwt, crumble van kikkererwten

Risotto

(vega)

Brandnetel, schuim van daslook en
parmezaan, gepocheerd ei, asperge

Bavette

Zwarte Tagliatelle

12,50

Kwartel

12,50

17,50

21,50

La ratte aardappel, lente ui, zure
room, pancetta, mierikswortel

Inktvis inkt, venkel salade, sepia,
saffraan nage

Chili pinda’s, sinaasappeldressing,
zaden, radijs

Nagerechten

Pavlova

(vegan)

8,50

Crème van kokos, rood fruit

Noten

8,50

Chocolade

8,50

Parfait

8,50

Filodeeg, karnemelk ijs, abrikoos,
granaatappel
Bijgerechten

Brood

3,50

Friet

3,50

Groene salade

3,50

Seizoensgroenten

4,50

Haricots verts, feta
en amandelen

5,50

Ganache, yoghurt poeder,
passievrucht, cardamom ijs

Bergamot, vlierbloesem jelly,
crumble bodem

Kaasplank

Selectie van vier kazen, notenbrood,
kweepeerjam

10,50

