Snelle hap? Vraag naar ons 2-gangen theater menu

Utrechter klassiekers
Yoghurt met huisgemaakte
granola en vers fruit

tot 17:00 u

tot 17:00 u

Gevuld plateau: met brood,
boter, ham, kaas, jam, koffie/thee
en verse jus begin de dag goed
Veggie sandwich met
avocado, courgette, taleggio

9.50

tot 17:00 u

Clubsandwich van kaasmosterdbrood met beenham, mozzarella en tomaat

tot 17:00 u

Carpaccio van weiderund
met truffelolie en blauwschimmelkaas geserveerd

tot 17:00 u

12.50
12.50

14.50

met brood

Ambachtelijke kalfskroketten tot 17:00 u
8.50
met grove mosterd geserveerd met brood
tot 17:00 u

Twee Hollandse garnalenkroketten met Staffhorster
moutwijnmayonaise geserveerd

tot 17:00 u

Egg bennedict van
briochebrood, gerookte zalm
en hollandaisesaus

tot 17:00 u

Espresso ................................................. 2.25.....3.50
Cappuccino ..........................................................3.00
neem bonen voor thuis mee
Lungo (zwart) ......................................................2.25
uit onze deli
Café Latte..............................................................3.00
Verse kruiden thee .................................. v.a. ....3.00

Gazpacho met gepofte tomaat
en gezouten bleekselderij

7.50
10.50

Lasagne met venkel, peulen, doperwten en Hollandse blauwschimmelkaas

16.50

Veggie gyros met tofu,
ijsbergsla en pitabrood

9.50
14.50

Mosselpannetje met 3 sauzen,
koolsalade en frites

19.50

Bietencarpaccio met tuinkruidensalade en roodschimmelkaas

8.50
12.50

Pikante shortribs met bbq saus
en frisse zomerse salade

19.50

PLANK

Gravad laks gemarineerd in
wasabicreme geserveerd met
quacamole en hartige wentelteef

10.50
15.50

Lamsburger met jalapeñopeper,
zoetzure chioggiabiet en verse frites

19.50

Utrechter kaasplank met roggebonk
en perenstroop

14.50
9.50
17.50

Salade avocado met Hollandse
garnalen, radicchio en een dressing
van Staffhorster jenever

9.50
14.50

Borrelplank gemarineerde groenten,
charcuterie, kazen, ansjovis, grote olijven
en tapenade (vega mogelijk)
Utrechter Kost rijk gevuld plateau met een
proeverij van de menukaart

24.50

tip blauwe ijsbeer weissen smaakt goed hierbij
geweldige combi met een glas riesling

mooi met een glas gruner veltliener

tip lowlander IPA

lekker met Leffe Blond

ga er helemaal voor

CULINAIR 3 GANGEN MENU

35.00

fles pinot grigio twintig euro bij de plank

13.50

met brood

Utrechter tosti met oudwijkerkaas, vockingworst en
mosterdroomkaas

koffie & Thee

VA N H E T S E I Z O E N

5.50

lekker met jus d'orange

Allergie of dieetwensen? Vertel het ons!

9.50

14.50

ZOE T

Huisgemaakt

Huisgemaakt

Warm chocoladetaartje met brownie crumble,
hangop en frambozensorbet

9.50

7.50

Voor erbij
Risotto				3.50
Brood met boter en kaasdip			
3.50
Frites met mayonaise				
3.50
Gemengde salade				3.50
Dagelijks wisselende groenten		
3.50
Gepofte zoete aardappel en crème fraîche 3.50

groot

Steak tartaar met crostini,
truffelmayonaise, zoete ui
en gepocheerd ei

9.50

17.50

Drie bereidingen van Hollandse kersen,
kersenbrood en vanilleroom

7.50

Salade burrata met
basilicum en zongedroogde
tomaat

9.50

17.50

In espresso verdronken vanille-ijs
met appel-crumble
Koffie naar keuze met gebak van de dag

7.00

Noten

4,50

Appeltaart met slagroom

3.95

Bitterballen 8 stuks

8,00

Lemon curd meringue tartelet

3.95

Citroenrisotto met gamba’s
en knoflook crostini
(vega ook mogelijk)

10.50

17.50

met frites
14.50

19.50

tip neem een glas pinot grigio erbij

Met friet en kleine salade

Dagvers gevangen vis vraag

het ons

Gemarineerde poussin (kip)
uit de oven met rozemarijn
en citroen hier is een glas merlot
Gegrilde dry-aged entrecote
met tuinkruidensaus

22.50
19.50

lekker bij
29.50

een glas sangiovese combineert perfect

vraag het ons

Tartelet van de week

3.50

Roombotercroissant met boter en jam

3.50

BORREL

Lekker met een koud Utrechter biertje
Kaastengels 8 stuks

8,00

Madammekes 8 stuks

6,50

Mini groentekroketten 8 stuks

8,00

KIDS

15,00

Pasta met saus		
9,00
Half kippetje met frites en appelmoes		
9,00
Pizza met verse groenten		
9,00
Kinderijsje		3,50

Gehaktballen met pinda-munt saus
8 stuks

8,00

Tortilla chips uit de oven met
chili bonen, guacamole,
zure room en gesmolten kaas

7,50

Brood met kaasdip en moutwijn
mayonaise

6,50

Soep van de dag
met brood

Stevige soep, rijk
gevulde salade en
brood met beleg

6.50 euro

9.50 euro

Brunch 24,50 p.p.

Bourgondische ontbijt en lunch gerechtjes,
warm, koud, zoet en hartig v.a. 2 personen

WIJN EN BIER

Bittergarnituur gemengd 16 stuks

sociaal maal

Hartige en zoete lekkernijen met thee of koffie
v.a. 2 personen graag van te voren reserveren

vier het weekend

klein

Caesar salade met ansjovis,
kip, spek, croutons en
boerenkaas
lekker

High tea 24,50 p.p.

WIT

GLAS

FLES

Sauvignon Blanc - N.Z.

5,50

27,50

Chardonnay - Italie

6,00

29,50

Viognier - Frankrijk

5,50

27,50

GLAS

FLES

Merlot - Slovenie

5,00

27,00

Sangiovese - Italie

6,00

30,00

Syrah/Grenache - Spanje

5,50

27,50

ROOD

BIER

Bier van de maand

5,50

Utrechter bier – saison

4,25

Lowlander – wit

4,50

Brouwerij ‘t IJ - zatte

4,50

La chouffe - blond

4,00

Maximus Pandora – dutch pale ale

4,50

Meer? Bekijk onze uitgebreide dranken kaart
met mooie wijnen, veel speciaalbieren, G&T’s en meer!

Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
www.deutrechter.nl

