menu
kaart

Ontbijt & Lunch
Ontbijt

Brood

Roombotercroissant met
gezouten boter en jam V

3,75

Yoghurt met huisgemaakte
granola en vers fruit V

6,00

Ontbijtplank met brood,
gekookt ei, croissant, boter,
ham, kaas, jam, zoetigheid,
koffie/thee en jus d’orange

11,75

Taart & zoet
Citroen meringue tartelet
Taart van de dag
Warme appeltaart
met slagroom
Vanille crème brulée
met zoethout

High-tea

3,75
3,95
4,25

21,50

24,50

Hartige en zoete gerechten, zowel
warm als koud geserveerd op
Bourgondische wijze
High-tea en brunch tenminste
één dag van te voren reserveren

Lunch

Allergie of dieetwensen?
Meld het ons!

Salade

Klassiekers

Veggie sandwich met
courgette, artisjok, rucola
en Oudwijkerkaas V

9,00

Rucolasalade met Veluwse 13,75
eend, granaatappel, peer en
balsamicodressing

Carpaccio van weiderund
met pesto, oude kaas en
broodcroutons

Utrechter tosti met
truffelroomkaas, pastrami,
appel en tomatensalsa V

9,50

Quinoasalade met gerookte 14,75
makreel, appel, radijs en
peterseliedressing (ook V)

Steak tartaar met sjalot,
14,50
gepocheerd ei, kappertjes,
knoflookmayonaise en frites

Twee ambachtelijke
kalfskroketten met grove
mosterd

9,50

Caesar salade met
gepocheerd ei, ansjovis,
kip, spek, croutons en
parmezaanse kaas

Gegrilde runderhamburger 14,50
met uiencompote, augurk,
tomatensalsa en geserveerd
met frites

Boeren omelet met spek,
groenten en aardappel
(ook V)

10,50

Veggie gyros met tofu,
ijsbergsla en pitabrood V

12,50

Gerookte kalfsmuis met
tonijnmayonaise en
gefrituurde kappertjes

12,50

14,75

Niçoise salade met gegrilde 15,75
tonijnfilet, bonen, tomaat,
rode ui en een gekookt ei

5,25

Hartige sandwiches, scones met
jam en clotted cream, diverse
hartige en zoete lekkernijen en
onbeperkt thee

Brunch

Bij de Utrechter kun je uitsluitend
met pin of credit card betalen

Club sandwich van
kaasmosterdbrood met
beenham, gegrilde paprika
en petit doruvael

12,50

Eggs bennedict met
gerookte zalm, avocado
en hollandaisesaus

14,50

Briochebroodje met
bokkenstoof en gepofte
tomaat

16,50

12-uurtje
Brood van Vroeg met
kalfsrosbief, kalfskroket
en gepofte tomatensoep

12,50

Poussin (kip) uit de oven
gemarineerd in zeezout,
rozemarijn en citroen, met
gebakken aardappelen en
salade

19,50

Vis van de dag met een
bijpassende garnituur

21,00

Côte de boeuf met gepofte 28,50
knoflook, aardappelen en
pp
groenten (voor 2 personen)

Soep
6,50

Sociaal maal

Gepofte tomatensoep met
gember en oesterzwammen

7,50

Stevige Kromkommer*
soep met een goed gevulde
salade en brood van Vroeg

Oudhollandse erwtensoep
met rookworst, roggebrood
en katenspek

8,75

*Soep van verspilde

Kromkommer* soep van de
dag met brood van Vroeg V

12,50

groenten, welke wegens
‘looks’ of overproductie
niet gebruikt worden.
Kromkommer brengt deze
groenten terug op het
bord.

9,75

Diner

Bij de Utrechter kun je uitsluitend
met pin of credit card betalen

Voorgerecht
Gepofte tomatensoep met
gember en oesterzwammen

7,50

Quinoasalade met gerookte 10,50
makreel, appel, radijs en
peterseliedressing (ook V)
Kalfsmuis met tonijnmayonaise, kapperappels
en knoflookcroutons

11,50

Carpaccio van weiderund
met pesto, oude kaas en
broodcroutons
Gerookte Veluwse eend
met granaatappel, peer en
balsamicodressing
Tartaar van rode biet
met balsamicostroop en
oesterzwam bitterbal V

Brood met kruidendip
Frites met mayonaise

Dessert

Bietenrisotto met portobello, 17,50
sjalotten, roomkaas en een
hazelnootsaus V

Steak tartaar met sjalot,
14,50
gepocheerd ei, kappertjes,
knoflookmayonaise en frites

Koffie naar keuze
met kleine zoetigheden

7,00

Bosvruchtenparfait met
sinaasappelmarmelade en
hangop

7,75

Appelclafoutis met
gekarameliseerde dadel en
notencrumble

8,25

Warm chocoladetaartje
met bosbessensaus en
koffieroomijs

8,50

Crème brulée met zoethout,
rood fruit en yoghurtijs

8,75

Gnocchi met postelein,
geroerbakte bloemkool en
hüttenkäse V

18,50

12,50

Bokkenstoof met
kruidnageljus en een
truffelaardappeltaartje

22,50

12,50

Zachtgegaarde kalfswang
met gestoofde bosui en
gepofte cherrytomaten

24,50

12,50

Menu
van de chef

Wijn
15,arrangement
3 gangen wijnarrangement

Klassiekers

21,50

3,50
3,50

Allergie of dieetwensen?
Meld het ons!

Hoofdgerecht

Gestoofte octopus in een
rodewijnsaus

Extra

Diner

35,-

Culinair 3-gangen-menu

Theater
menu

26,50

Snel eten? Kies dan voor ons
2-gangen-menu bestaande uit
een hoofd- en nagerecht

Gegrilde runderhamburger 14,50
met uiencompote, augurk en
tomatensalsa, geserveerd
met frites
Poussin (kip) uit de oven
gemarineerd in zeezout,
rozemarijn en citroen met
gebakken aardappelen en
salade

19,50

Vis van de dag met een
bijpassende garnituur

21,00

Côte de boeuf met gepofte 28,50
knoflook, aardappelen en
pp
groenten (voor 2 personen)

Grand
dessert

Kids
Kalfskroket of kipnuggets
met verse frites
Bokkenstoof met verse frites
Half kippetje met appelmoes
en verse frites
Pasta met groenten en
tomatensaus V
Verrassingsijsje

Kaasplank met vier kazen en 12,50
gekarameliseerde walnoten

6,50

12,50
pp

Proeverij van al onze desserts
vanaf 2 personen

9,50
9,50
9,50
3,50

In onze gerechten proef je de kwaliteit van
lokale producten en ambacht. Geleverd
door gepassioneerde leveranciers die wij
dankzij hun oog voor duurzaamheid aan
onze stadsbrasserie hebben verbonden.

Foto genomen in Utrecht vanaf de
Oudegracht, kijkend in de richting
van de Springweg, fietst de jongen
over de Haverstraat. Het iconische
INK-POT symbool uit 1921 is in de
verte nog net te zien.
Beeld van Jon Morris
(partner de Utrechter)

Welkom
in De Utrechter & Social Impact
Factory, jouw partners in het
faciliteren van impact!
Act-Pact-Impact vormt onze gezamenlijke overtuiging; dat het
samenbrengen en faciliteren van mensen en hun doelen hét verschil
maakt bij het oplossen van sociale uitdagingen. Dat is wat we in dit
historische pand op dagelijkse basis doen; partijen met elkaar verbinden
en ontmoetingen faciliteren. Onze ‘act’.
Dit doen we door speciale momenten als feestelijke diners, evenementen,
werksessies en meetings mogelijk te maken. Onze samenwerking, beter
gezegd ‘pact’, en onze gastvrijheid stimuleren positieve oplossingen voor
onze stad, ook wel ‘impact’, samen met haar inwoners en ondernemers.
Om dit kracht bij te zetten organiseren we (corporate) evenementen
rondom ons motto Act-Pact-Impact. Van een workshop met
maatschappelijk thema, tot het bieden van een podium voor (muzikale)
talenten in Utrecht.
Act-Pact-Impact is onze belofte en staat centraal in alles wat we doen en
denken. Of je nu een start-up, groot bedrijf, overheidsinstelling of lokale
bewoner bent, jouw sociale doel is onze passie!
Voel je vrij om ons te vragen naar de services en mogelijkheden in dit
pand, of bezoek deutrechter.nl, sifutrecht.nl.
We wensen je een bijzondere dag toe!

