Zachtgekookt eitje met Utrechts kaasje Toma Cigno, chiabrood, komkommer
en een citroen-basilicumboter
€7,25

Vegan wentelteefjes met tahin, vers fruit en dadelstroop
€8,00

Geroosterde halve grapefruit met Turkse yoghurt en pistachepoeder
€5,50

Spiegeleieren met spinazie, gebakken snijbonen, little gem, koriander,
schapenfeta en uienchips op desembrood
€9,75 (liever met bio-bacon? + €1,00)

JOIN-THE-CLUB-sandwich
Om het voor jullie en onszelf een beetje spannend te houden hebben we
een broodje met variërende toppings op de kaart. Deze sandwich kan ook
to go! Vraag ons naar 't beleg van deze keer.
€ = wisselend, maar altijd goedkoper to go!

Salade met huisgerookte forel, spinazie, snijboontjes, komkommer, munt,
dille, een karnemelkdressing en een sneetje brood
€12,50

Geroosterde lamsschouder, cherrytomaatjes, bosui, spinazie met chimichurri op het lekkerste pitabrood
€10,75

Bulgursalade met tomaat, hummus, granaatappelpitjes
en gegrilde groenten (vegan! maar kan ook met een schepje schapenfeta)
€9,75
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Soft boiled egg with Toma Cigno cheese (made in Utrecht!), chiabread,
cucumber and lemon basil butter
€7,25

Vegan french toast with tahini, fresh fruit and date syrup
€8,00

(half a) Grapefruit brûlée with Turkish yoghurt and pistachio powder
€5,50

Fried eggs with spinach, baked flat beans, little gem, coriander, feta
cheese and onion crisps on sourdough
€9,75 (and if you think everything's better with bacon; + €1,00)

Smoked trout salad with spinach, cucumber, flat beans, mint, dill, buttermilk dressing & a slice of bread
€12,50

JOIN-THE-CLUB-SANDWICH
We try to keep our menu as exciting possible, for you, and for us. So
this one keeps on changing! Ask us what's on this time.
€ = variable, but always cheaper if you have it to go!

Slow-roasted lamb shoulder with cherry tomatoes, scallions, spinach and
chimichurri on the finest pita bread
€10,75

Tomato bulgur salad with hummus, pomegranate seeds and grilled veggies
(it's vegan! But if you want, we can add a little bit of feta cheese)
€9,75
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