GEBAK

TO SHARE

Huisgemaakte appeltaart

3.50

Breadsticks (3stuks) | muhammara | yoghurtdip met za’atar

4.50

Carrotcake
Huisgemaakt chocolade gebak

4.50
4.50

Burrata | doperwten | gemarineerde wilde tomaten | sumak

7.50

Geroosterde mini courgettes | tahinisaus | koriander
Rauwe zalm gemarineerd in rode biet en gin | citroen crème |
kappertjes | appel

8.00
11.00

Langzaam gegaarde eendenborst | soja en wasabi | edamame bonen
Kibbeh | granaatappel | koriander | hummus | citroendip
Jailbird chicken | koolsalade | sriracha

9.00
7.00
9.00
3.50

LUNCH
Robuuste boterham | utregse oude kaas | huisgemaakte piccalilly
Brood met huisgemaakte eiersalade | zoet-pittige chutney
Tosti | kaas
Tosti | ham | kaas
Robuust brood | rundvleeskroketten
Robuust brood | paddenstoelen kroketten
Verse soep
Salade met burrata | gefrituurde avocado | wilde tomaat
Zeewierburger van de grill | augurk en tomaat
Zeewierburger | robuuste friet | salade		
Robuuste friet | truffelmayonaise | chipotle mayonaise

6.50
6.00
5.50
5.95
8.00
8.75
5.75
9.50
9.50
13.50
3.50

		

SNACKS
Breadsticks (3stuks) | muhammara | yohurtdip met za’atar
Kibbeh (2stuks) | yoghurtdip
Bitterballen van zeewier (8 stuks) | zeewier | mosterdmayonaise
Bitterballen van rundvlees (8 stuks) | mosterdmayonaise
Geroosterde edamame noten
Gefrituurde avocado (8 stuks) | limoen | chipotle mayonaise

‘Het gras
groeit niet sneller
door aan de sprietjes
te trekken’

4.50
5.00
7. 5 0
7. 5 0
4.00
7. 5 0

Robuuste friet | truffelmayonaise | chipotle mayonaise

ZOET
Kokos panna cotta | kokos koekje
Dame blanche
Bananenbrood | chocolade ijs

7.00
7.00
7.00

- SOCIAAL IS HET NIEUWE NORMAAL -

WELKOM BIJ THE COLOUR KITCHEN
Maatschappelijke impact maken, daar draait het om bij The Colour Kitchen.
Dit doen we door mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt op te leiden tot horecaprofessionals met een diploma.
We helpen ze daarna zoveel mogelijk verder op weg naar een baan.

Vegan

Vegetarisch

Glutenvrij

Ook jij speelt daarin een rol. Doordat jij hier bent, help je mensen hun talenten te ontwikkelen.

