Stadsbrasserie en Bar

Vredenburg anno 1900
Bron: Het Utrechts Archief

voorjaars
menu

Lunch vanaf 11:00
Zin in vlees
Knolselderijsoep met
gedroogde ham en lente-ui
(vegatarisch te bestellen)
Broodje Vocking worst
met piccalilly en
gefrituurde uitjes

Zin in vega
7,50

9,00

What the Vock is dat?
Sinds 1891 is Vocking worst
dé naam die men noemt als
je in Utrecht leverworst zegt.
Gemaakt door het Utrechtse
familiebedrijf Vocking.
Twee kalfskroketten op
brood van bakkerij Vroeg,
met grove mosterd
Pittige kip op brood
met avocado, rucola en
gembermayonaise

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

9,00

10,00

Caesarsalade met kippendij, 12,50
little gem, gepocheerd ei,
ansjovis, bacon en croutons
Lamsroastsalade met
rode kool, walnoten,
balsamico-uitjes en radijs

14,50

12-uurtje met Oud Utrecht
kaas, kalfskroket en onze
dagsoep. Liever een vega
jackfruitkroket? Geef het
ons aan!

12,50

Dagsoep*, vraag ons welke
soep we vandaag serveren

6,50

Uitsmijter met taleggio,
paddenstoelen en gegrilde
courgette

10,00

Veggie sandwich met
geitentruffelkaas,
uiencompote en rucola
Twee jackfruitkroketten
op brood van bakkerij
Vroeg, met grove mosterd

9,00

10,50

Hé, fruit als vleesvervanger?
Jup, jackfruit is een vrucht
uit het oosten van de
wereld. Dankzij z’n stevige
structuur erg geschikt als
vleesvervanger.

Zin in vis
Eggs benedict op brioche
met zalm, avocado en
hollandaisesaus

15,00

Bagel met tonijnsalade en
gefrituurde kappertjes

10,00

Zwaardvissalade met
rode biet, komkommer en
mierikswortel crème fraîche

13,50

= veganistisch
mogelijk

Allergie of dieetwensen?
Meld het ons!

de Utrechters

Voor iedereen

Jackfruitsalade met zoetzure 12,50
groenten, gepofte tomaat
en korianderyoghurt

Een voedzame maaltijd heeft
ieder mens nodig. Dikke of dunne
portemonnee, iedereen verdient
een lekker bord eten. Het Sociaal
Maal is onze uitkomst. Bestel het
voor jezelf of maak er een ander
gelukkig mee door een maal te
doneren. Samen met Utrechtse
Uitdaging zorgen we dat het bij
de juiste mensen terecht komt.

Veggieburger met rodekool- 17,00
salade en jalapeñomayonaise,
geserveerd met frites
Clubsandwich met gerookte 12,50
kip, tomaat, ei, mayonaise
en chips
Carpaccio Harry’s Bar met
Parmezaanse kaas, rucola
en een lichtpittige dressing

12,50

Harry’s Bar anno 1950
Een Italiaanse gravin met
bloedarmoede krijgt dit
gerecht als remedie. De
eigenaar vernoemt het naar
de schilder Carpaccio.
Runderburger met tomaat,
bacon, sla en moutwijnmayonaise, geserveerd
met frites
+ Oud Utrechter kaas

17,50

1,00

Extra’s
Brood met kruidendip
Frites met mayonaise

4,00
3,50

Sociaal maal
Onze dagsoep* met een
9,75
goed gevulde salade en een
snee brood van bakkerij Vroeg
*Onze dagsoep is altijd
vegetarisch. Vraag ons welke
soep we vandaag serveren.

Doneer een maal
Aan een Utrechter die
niet zomaar uiteten kan.
We zorgen dan, ism
Utrechtse Uitdaging, dat
het bij diegene terecht komt.
deutrechter.nl/sociaalmaal
Volg ons op:
Facebook: /deutrechter
Instagram: @deutrechter
Linkedin: De Utrechter
Stadsbrasserie en Bar

4,50

Diner vanaf 17:00

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

Eet duurzaam

Voor

We gooien in onze levens enorm
veel producten weg die eigenlijk
erg geschikt zijn voor een lekker
gerecht. Niet zo duurzaam...
Om dit tegen te gaan en onze
waste te minimaliseren, maken wij
dagelijks een smakelijke daghap
van producten die over zijn.

Vega(n)
Dagsoep, vraag ons ernaar

Ook afval verspillen we niet.
Dat scheiden we en wordt door het
Utrechtse initatief de Clique met
de fiets opgehaald. Zij maken er
grondstoffen van voor producten
als olie, zeep en bier.

No waste hap
We kijken elke dag in de
koeling voor producten die
over zijn en bedenken er ter
plekke een gerecht mee.
Altijd vega te bestellen.

14,50

Doneer een no waste hap
aan iemand die niet zomaar
uiteten kan. We zorgen, ism
Utrechtse Uitdaging, dat het
bij diegene terecht komt.
deutrechter.nl/sociaalmaal

6,50

Volg ons op:
Facebook: /deutrechter
Instagram: @deutrechter
Linkedin: de Utrechter
Stadsbrasserie en Bar

6,50

Gepofte rode biet met king
boleet, hangop, haver,
cepes en kervel

10,50

Gebakken venkel met pasta
riso, krokante parmezaan
en karnemelkdressing

10,50

Burrata met tomatenjam
en olijvencrumble

11,50

Vlees
Knolselderijsoep met
gedroogde ham en lente-ui

7,50

Varkensham met bloemkool, 11,50
amandel, gedroogde olijf
en misomayonaise
Carpaccio Harry’s Bar met
Parmezaanse kaas, rucola
en een lichtpittige dressing
Vis
Gravad lax met mierikswortel crème fraîche

12,50

11,50

Tartaar van zeebaars
12,50
met gegrilde aspergepunten,
brickdeeg krokantje en
citrusmayonaise
Bij elk gerecht past een
heerlijke wijn van onze
wijnkaart. Vraag het ons!

= veganistisch
mogelijk

Allergie of dieetwensen?
Meld het ons!

Hoofd

Na

Vega(n)
Gepofte knolselderij met
geblakerde witlof, beurre
noisette en hazelnoten

Crème brûlée met specerijen

9,50

Chocoladetrio met een mini
moelleux, mousse en ijs

10,50

17,50

Risotto van parelgort met
18,50
geblakerde prei, Oud Utrecht
kaas, postelein en kervelolie

Pistache frangipane met
witte chocoladesoep en
basilicumroomijs

9,00

Veggieburger met rodekool- 17,00
salade en jalapeñomayonaise,
geserveerd met frites

Sticky toffee met banaan
Bosvruchten cheesecake
Appeltaart met slagroom
+ voeg een bolletje ijs toe:
vanille, chocola of basilicum

5,50

Vlees
Bavette met stamppot van
postelein en jus de veau

20,50

Lamsrump met truffelaardappelsalade, granny
smith, tuinbonen en
knoflookjus

20,50

Runderburger met
tomaat, spek, sla en
moutwijnmayonaise,
geserveerd met frites
+ Oud Utrechter kaas

17,50

Vis
Vis van de dag met
seizoensgroenten
Gebakken scholfilet met
artisjokkencrème, gegrilde
little gem, antiboise en
linguini aglio e olio

2,00

Kaasplank met vier kazen,
druiven, roggebonk en
appelstroop

12,50

Extra’s
Brood met kruidendip
Frites met mayonaise
Kommetje daggroenten

4,00
3,50
3,50

1,00

21,50

20,50

Voor de koters
Tosti ham/kaas

4,00

Pannenkoek met stroop

7,50

Kipspiesje met frites
en appelmoes

7,50

De sfeervolle Korte Koestraat
in de eg Utregse Wijk C.

Samen met onze partners
maken wij impact!
In onze stadsbrasserie en bar kun jij ontbijten, lunchen, dineren en borrelen.
Ook kun je er genieten van live muziek en andere culturele activiteiten. Dankzij
de krachtige samenwerking met onze partners kunnen we dit de maximale
impact meegeven. Met veel plezier presenteren we jou:
Social Impact Factory
Voor impactvolle meetings, events en inspiratie over sociaal ondernemerschap.
Samen stimuleren we inclusiviteit en duurzaamheid in Utrecht.
De Clique
Voor het omzetten van ons afval in grondstoffen waar producten als zeep,
olie en bier mee worden gemaakt. Zo gaan we verspilling tegen.
Utrechtse Uitdaging
Voor het in contact brengen met Utrechters die vanwege financiële middelen
of gebrek aan sociaal contact niet bij ons langs kunnen komen.
Meet Jack
Voor het leveren van jackfruit waarmee we smaakvolle vegan gerechten
kunnen maken om zo de vleesconsumptie terug te dringen.
U-Jazz
Voor het organiseren van prachtige clubconcerten en het samen stimuleren
van de liefde voor jazz in Utrecht. Check deutrechter.nl/jazzclub voor info.
Wil jij meedoen? Heb jij een innovatief duurzaam product dat bij ons past of
ben jij bijvoorbeeld een kunstenaar die een podium zoekt? Neem contact met
ons op via info@deutrechter.nl en dan ontmoeten we je graag!
Wat is er nog meer te ontdekken in onze eg Utregse Wijk C?
Het Nederlands Volksbuurtmuseum: leer over onze historische volksbuurt
BUNK: slaap in een prachtige oude kerk, getransformeerd tot hotel
Cocopelo: laat je knippen om daarna fris en fruitig een biertje te doen bij...
Willem Slok: de buurtkroeg waar je kennis maakt met egte Utregters.
Veel plezier en tot de volgende keer!
Groetjes, De Utrechter

Welkom bij de Utrechter &
Social Impact Factory!
In dit iconische pand, waar vroeger Staffhorst Electronics en
Modewinkel Vinke zaten, vind je nu De Utrechter en Social Impact
Factory. We brengen hier op dagelijkse basis mensen samen met
wie we het verschil maken bij het oplossen van sociale uitdagingen.
Dit doen we door ontmoetingen te faciliteren door
het gehele gebouw.
Ben je nog nooit bij Social Impact Factory geweest? Neem gerust
een kijkje. Op de eerste, tweede én derde verdieping vind je te
huren vergaderruimtes en werkplekken. En gezamenlijk faciliteren
we evenementen tot 180 personen in onze eventspace
op de begane grond.
Onze samenwerking brengt het beste van beide werelden bij elkaar.
Social Impact Factory verzorgt (zakelijk) boekingen, workshops en
inspiratie over sociaal ondernemerschap en De Utrechter zorgt dat je
daarbij heerlijk te eten en te drinken hebt en je je om niets zorgen
hoeft te maken.
In de avonden en weekenden verzorgt de Utrechter op haar beurt
borrels, privé-diners en feesten, maar ook jazzconcerten, salsaavonden en andere culturele activiteiten. Voor elk moment van de
week kun je op Vredenburg 40 terecht.
Dit alles met één doel: het zorgen voor verbinding tussen
de inwoners, ondernemers en bezoekers van Utrecht om zo
duurzaamheid en inclusiviteit te stimuleren.
Voel je vrij om ons te vragen naar de services en mogelijkheden
of bezoek deutrechter.nl of socialimpactfactory.com.
We wensen je een impactvolle dag toe!

