
Soepen
Geserveerd met brood, aïoli en olijfolie 

Tomaat-pestosoep    ____________________________________  8,00

Met lente-ui en basilicumcrème

Aspergesoep    ____________________________________________  8,50

Romige soep met stukjes asperge en zalm

Boerenlandbrood
Keuze uit bourgondisch bruin of ambachtelijk wit brood

Oude Utrechtse grachtenkaas    __________________  8,50

Met pesto, kerstomaat, rucola en pijnboompitten

Geitenkaas    _______________________________________________  9,50

Zachte geitenkaas met Brasil nuts, gele rozijnen,  
abrikoos, gedroogde appel en vijgenbalsamico

Ossenworst  __________________________________________________  9,50

Met aïoli, augurk, rode ui en hardgekookt ei

Gerookte ribeye  ____________________________________________ 11,50

Met roze peperdressing,  
komkommer, kwartelei en avocado

Carpaccio  _____________________________________________________ 11,50

Utrechtse kaas, pijnboompitten, tomaat, olijf,  
rucola en truffeldressing

Gerookte zalm  _____________________________________________  13,50

Met rivierkreeft, groene asperge, radijs,  
erwtenkiemen en schuim van asperge

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten.  
We hebben een uitgebreide allergenenspecificatie. 
Vraag onze medewerkers voor meer informatie.



Gerechten met een    kunnen ook  
vegetarisch geserveerd worden.

Lunchplank
Vleesplankje  ________________________________________________  16,50

Tomaat-pestosoep, pulled beef, boerenlandbrood,  
crostini met gerookte ribeye en serranohamkroketjes

Visplankje  ___________________________________________________  16,50

Aspergesoep, gewokte gamba’s in knoflook met  
boerenlandbrood, crostini met gerookte zalm en  
garnalenkroketjes

Warme gerechten
Uitsmijters  ____________________________________________  vanaf 8,50

3 gebakken eieren met ham en/of kaas

Ambachtelijke kroketten  _______________________________  8,75

Met brood of friet

Boerenomelet  _____________________________________________  10,00

Met ham, kaas, paprika, bosui, prei en champignons

Zalmomelet  _________________________________________________  11,00

Met gerookte zalm, groene asperge, pesto, bosui en kaas

Classic beefburger  _______________________________________  14,50

100% USA Angusbeef met truffelmayonaise,  
tomaat, augurk, spek, cheddar, friet en koolsla

Asperge ravioli    ________________________________________  18,50

Met groene asperge, spinazie, kwartelei,  
Parmezaan en gremolatasaus

Kipdijsaté  ____________________________________________________  18,50

Met teriyaki en sesam, gewokte noedels en  
Oosterse groenten, pindasaus, kroepoek



Maaltijdsalades
Geserveerd met brood, aïoli en olijfolie 

Carpaccio  ____________________________________________________  15,50

Utrechtse kaas, pijnboompitten,  
tomaat, olijf, rucola en truffeldressing

Geitenkaas    ______________________________________________  15,50

Salade geitenkaas met zachte geitenkaas  
met Brasil nuts, gele rozijnen, abrikoos, 
gedroogde appel en vijgen balsamico

Poké bowl vis  ______________________________________________  16,25 
Met gerookte zalm, verse visfilet, gamba’s,  
rijst, geroosterde paprika,  
komkommer, tomaat en teriyakisaus 

Nagerechten
Aardbeien cheesecake  __________________________________  8,50

Met aardbeiencompote,  
citroen-basilicumijs en meringue

Dame Blanche  _______________________________________________  7,50

Vanilleroomijs met slagroom en  
warme chocoladesaus

Koffie compleet  ____________________________________________  7,50

Diverse lekkernijen met koffie naar keuze

Kaasplateau  _________________________________________________ 11,50

Met 5 soorten kaas, appelstroop en  
noten-kruidkoek




