Stadsbrasserie en Bar

zomer
menu

Overdag

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

Ontbijt

Brood

Roombotercroissant met
gezouten boter en jam

3,75

Yoghurt met huisgemaakte
granola en vers fruit

6,00

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

11,75

Taart
Citroen meringue tartelet
Appeltaart met slagroom
Aardbeientaart
Cheesecake

3,75
4,25
4,25
5,25

High-tea
Hartige en zoete lekkernijen 21,50
zoals sandwiches, scones
met jam en clotted cream
en onbeperkt thee

Brunch
24,50
Hartige en zoete ontbijten lunchgerechten, warm
en koud, op bourgondische
wijze geserveerd
High-tea en brunch tenminste
één dag van te voren reserveren

Veggie sandwich met
aubergine, hummus,
gedroogde tomaat en
Oudwijkerkaas

9,00

Utrechter tosti met
lamsham, zoete ui,
roomkaas en hartige
tomatenjam

9,50

Twee ambachtelijke
kalfskroketten met grove
mosterd

9,50

Uitsmijter met gegrilde
courgette, vleestomaat,
avocado en jonge kaas

10,50

Veggie gyros met tofu,
ijsbergsla en pitabrood

12,50

Regenboog bagel met
gerookte zalm, bieslookroomkaas, spinazie en
rode ui

12,50

Eggs bennedict op brioche
brood met beenham en
Hollandaisesaus
- met zalm + 1,25

14,50

Broodje met pikante pulled 14,50
kip en zoetzure komkommer

= vegetarisch

= veganistisch
mogelijk

Allergie of dieetwensen?
Meld het ons!

Salades

Onze blijvers

14,75
Spinazie-avocado salade
met geitenkaas, walnoten,
watermeloen en Staffhorster
mayonaise

Clubsandwich met sla,
12,50
tomaat, ei, gerookte kip,
mayonaise en groentenchips

Veggie bowl met avocado, 14,75
spitskool, venkel, zoete
aardappel, paprika en alfalfa

Carpaccio van weiderund
met friséesalade, pesto,
Parmezaanse kaas en
crostini

13,50

14,50

Rijkgevulde bisque van
Hollandse garnalen met
crème fraiche en crouton

8,75

Steak tartaar met sjalot,
gepocheerd ei, kappertjes
en knoflookmayonaise,
geserveerd met frites of
brood

14,50

Kromkommer* soep van de
dag met een snee brood

7,00

Zalm gemarineerd in rode
biet met zoetzure chioggiabiet en mierikswortelcrème
Caesarsalade met
gepocheerd ei, ansjovis,
kip, spek, croutons en
Parmezaanse kaas

14,75

15,50

Sociaal maal

Burger van rundvlees met
bacon, bladsla, tomaat en
Staffhorster mayonaise,
geserveerd met koolsla en
frites

Stevige Kromkommer* soep 9,75
met een goed gevulde salade
en een snee brood

Risotto parmezaan met
verse doperwten en
asperges

19,50

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

Hele poussin uit de oven
met truffeljus, frites en
salade

21,50

Soepen

12-uurtje
12,50
Een snee brood met
gerookte lamsham, soep
van de dag en ambachtelijke
kalfskroket

Avond

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

Onze blijvers
Carpaccio van weiderund
met friséesalade, pesto,
Parmezaanse kaas en
crostini

Voorgerechten
13,50

Venkelsalade met quinoa,
12,50
vongole en paprika-hummus

Couscous salade met
lamsham, hazelnoten,
dadels en marsaladressing

12,50

Dungesneden zwaardvis
met peulvruchtensalade

12,50

Steak tartaar met sjalot,
gepocheerd ei, kappertjes
en knoflookmayonaise,
geserveerd met brood of
frites

14,50

Zalm gemarineerd in rode
biet met zoetzure chioggiabiet en mierikswortelcrème

14,50

Caesarsalade met
gepocheerd ei, ansjovis,
kip, spek, croutons en
Parmezaanse kaas

14,75

Zeeuwse mosselen gekookt 21,50
in bier of witte wijn met
knoflooksaus, cocktailsaus,
kruidensaus en frites

Burger van rundvlees met
bacon, bladsla, tomaat en
Staffhorster mayonaise,
geserveerd met koolsla en
frites

15,50

Vis van de dag

Risotto parmezaan met
verse doperwten en
asperges

19,50

Hele poussin uit de oven
met truffeljus, frites en
salade

21,50

Houd nog een plekje vrij voor een
van onze nagerechten! Rechts op de
pagina vind je onze zoete blijvers.

Hoofdgerechten

22,50

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

Extra’s
Brood met kruidendip
Frites met mayonaise

3,50
3,50

Sociaal maal
Stevige Kromkommer soep
met een goed gevulde
salade en een snee brood

9,75

= vegetarisch

Allergie of dieetwensen?
Meld het ons!

= veganistisch
mogelijk

Nagerechten

Theatermenu

Scroppino met bloedsinaasappel, gin, vlierbloesem en
prosecco

8,00

Watermeloensoep met
yoghurtijs, appelcrumble,
aalbessen en verse munt

8,50

26,50

3-gangen-menu

Kaasplank met vier kazen en 12,50
gekarameliseerde walnoten
Koffie naar keuze met kleine
zoetigheden

7,00

Huisgemaakte
croissantpudding met
vanilleroomijs

9,50

Chocolade chaos om te
delen, voor de zoetekauwen
(voor 2 personen)

9,50
p.p.

Voor de uitpakkers. Vraag
ons naar de gerechten.

9,50

Half kippetje met appelmoes 9,50
en frites
Pasta met groenten en
tomatensaus

9,50

Kommetje daggroenten

3,50

Verrassingsijsje

3,50

35,00

Wijn
arrangement
2 gangen
3 gangen

Voor de koters
Vrolijke burger van rundvlees met frites en sla

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

10,00
15,00

In onze gerechten proef je de
kwaliteit van lokale producten
en ambacht. Geleverd door
gepassioneerde leveranciers
die dankzij hun oog voor
duurzaamheid aan ons zijn
verbonden.
En onze social impact gaat verder. Zo gaan
we afval tegen door onze lege wijnflessen te
upcyclen, vergroten we passie voor cultuur
door talent een podium te bieden en slaan
we de handen met Utrechtse partners in één
om bijvoorbeeld eenzaamheid in onze stad
tegen te gaan.
Wil je zelf social impact maken? Laat je
inspireren door onze partner Social Impact
Factory. Lees meer hierover op de achterzijde.

Foto genomen in het Utrechtse
Museumkwartier. De met zilverfolie
omwikkelde fiets glinstert in het
avondzonlicht en geeft contrast naast
de diepe schaduwen. Eg Utereg!
Beeld van Jon Morris
(partner de Utrechter)

Welkom
in De Utrechter & Social Impact
Factory, jouw partners in het
creëren van impact!
Act-Pact-Impact vormt onze gezamenlijke overtuiging. Het samenbrengen
van getalenteerde mensen en hun sociale doelen maakt hét verschil bij het
oplossen van sociale uitdagingen. Dit is dan ook wat we in dit historische
pand op dagelijkse basis doen; partijen met elkaar verbinden
en ontmoetingen faciliteren. Onze ‘act’.
We hosten elk belangrijk moment met passie en profesionnaliteit, zakelijk
of privé. Jouw doelen zijn belangrijk voor ons team, of het nou gaat om
een succesvolle meeting, een blijvende herinnering of gewoon een plezierig
moment op je dag. Deze missie hebben we vertaald naar onze ‘pact’.
Onze goede faciliteiten en gastvrijheid spelen een sleutelrol in de prestaties
van onze in-house ondernemers en zorgen voor verbinding tussen de
inwoners en bezoekers van Utrecht. Dit is onze ‘impact’.
Om social impact initiatieven te activeren en ondersteunen organiseren
we regelmatig (corporate) events. Van een workshop met maatschappelijk
thema, tot het bieden van een podium voor cultureel talent in Utrecht.
Act-Pact-Impact is onze focus in alles wat we doen en denken. Of je nu een
start-up, groot bedrijf, overheidsinstelling of lokale bewoner bent,
wij kunnen partners worden voor het bereiken van jouw sociale doel!
Voel je vrij om ons te vragen naar de services en mogelijkheden
of bezoek deutrechter.nl of sifutrecht.nl.
We wensen je een bijzondere dag toe!

