
Lunch

Soep van de dag (vega)                           
Vraag ons welke soep we vandaag 
serveren 

Veggie salade (vega)               
met rode biet, aardappel, witlof, appel, 
bladspinazie en getoaste boekweit

Caesarsalade
met kippendij, little gem, gepocheerd ei, 
ansjovis, bacon, Parmezaanse kaas en 
croutons

Clubsandwich
met gerookte kip, tomaat, ei, mayonaise 
en chips

Bagel met tonijnsalade
en gefrituurde kappertjes

Uitsmijter (vega)
met taleggio, paddenstoelen en 
gegrilde courgette 

Pittige kip op brood
met avocado, rucola en gember-
mayonaise

Twee kalfskroketten op brood
met mosterd

Twee jackfruitkroketten op brood 
(vegan)

Extra’s voor bij lunch & diner
Groene salade
Frietjes met mayonaise 
Brood met kruidendip/hummus

Hoe wij werken ivm Corona:

Zowel in de stadsbrasserie als op het 
terras werken we met de bestel-app 
Butlaroo. Lees op de andere zijde van 
dit bord wat we nog meer doen naar 
aanleiding van het beleid van het RIVM.

Of check onze website: 
www.deutrechter.nl/corona
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Diner

Voor

Burrata (vega)                           
met tomatensalsa en crostini

Veggie salade (vega)               
met rode biet, aardappel, witlof, appel, 
bladspinazie en getoaste boekweit

Carpaccio Harry’s Bar
met Parmezaanse kaas, rucola en een 
lichtpittige dressing

Gravad Lax
met mierikswortel crème fraiche 

Hoofd

Runderburger
met tomaat, spek, sla en moutwijnmayo-
naise, geserveerd met friet

Veggieburger (vega)
met rodekoolsalade en jalapenomayo-
naise, geserveerd met friet

Lumsrump 
met truffelaardappelsalade, granny 
smith, tuinbonen en knoflookjus

Vis van de dag
met seizoensgroenten

Parelgortrisotto (vega)
met geblakerde prei, Oud Utrecht kaas, 
postelein en kervelolie

Caesarsalade
met kippendij, little gem, gepocheerd ei, 
ansjovis, bacon, Parmezaanse kaas en 
croutons

Na

Coupe Romanoff
met in wodka gemarineerde aarbeien,
vanille ijs en slagroom

Pistache frangipane
met witte chocoladesoep en basilicumijs

Kaasplank 
met vier kazen, druiven, roggebonk 
en appelstroop

Gebak uit de vitrine, kijk gerust!
voeg een bolletje ijs toe à 2,00
(vanille, chocola of basilicum)
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