

de Ontdekking
ONTBIJT ● LUNCH ● HIGH-TEA
UNIVERSITEITSKWARTIER ● UTRECHT

Vrijwel alles wordt met veel liefde vers in eigen keuken gemaakt. We werken met biologisch brood en vlees van lokale
partners en bieden bewust veel vega(n) opties. Heb je een allergie of een verzoek? Laat het ons vooral weten!

KOFFIE - Onze braziliaanse Bacchi’s
Espresso
Koffie (lungo)
Americano
Espresso macchiato
Cortado
Ontdekkertje
Flat white
Cappuccino
Café latte
Latte macchiato

2,30
2,40
2,40
2,65
2,65
2,70
3,55
2,80
3,00
3,20

Specials
IJskoffie geblend met 2 shots espresso
Café brûlé cappuccino met gebrande

dubbel
3,10
3,20
3,20
3,55
3,55
3,80
3,50
3,50

kaneelsuiker, zoals het beroemde dessert

Extra’s
Siroop caramel - vanille - hazelnoot
Extra espresso-shot
Haver / soja / halfvol / décafé

0,40
0,80
-

THEE - Van Senza Tea uit Amsterdam
2,65
6,85

Kop thee
Pot thee ruim 3 glazen

Verkrijgbaar in de smaken
Dutch breakfast zwart - ’gewoon’
Earl grey zwart - bergamot - blauwe korenbloem
Jasmijn groen - jasmijnbloemen
Sencha sensation groen - limoen - gember - kaneel
Green chuyeqi groen - ’zacht’
White paradise wit - lychee - rozen - citroengras
African rooibos rooibos - theïnevrij
Refreshing rooibos appel - citroen - theïnevrij
Star mix steranijs - zoethout - munt - theïnevrij
Totally nuts appel - amandelen - kaneel - theïnevrij
Verse munt en/of gember

2,65

Chai latte op basis van siroop van Monin
Dirty chai met 1 shot espresso

3,10
3,90

Zie voor een (spontane) high tea de achterkant

FRIS

SAP & SMOOTHIES
Natuurlijk appel / perensap (flesje)
Uit eigen pers / blender
Verse jus d’orange
Sunny island jus - banaan - mango
Smoothie van de week

klein
2,90
3,20
3,20

2,80
groot
4,50
4,70
4,70

Coca-cola (zero), fuzetea (green)

2,95

Orangina, rivella, tonic, ginger ale,
ginger beer

3,10

Huisgemaakte ijsthee

3,70

Feestelijke soda: lavendel-limoen-munt
sinaasappel-gember

3,85

BORREL Alcoholisch borrelen mag alleen in Europa en Azië bij ons (geen grap). Vraag om een
Belgische Jupiler of Thailse Chang (pils), een Vedett IPA of fijne gin-tonic met framboos en munt
KLEINE GASTEN Vraag gerust naar ranja, kinderkoffie, een boterham met jam etcetera ☺

TAART WAAR ALTIJD PLEK VOOR IS
Bananencake met 5 kruidenmix
3,60
Blondie witte chocolade - frambozen - amandelen
4,10
Passievruchten cheesecake muffin - glutenvrij 4,10



Vegan chocoladetaartje crazy wacky
Scones jam - clotted cream
Taart van de dag zie krijtbord

Kijk voor de wisselgerechten op ons krijtbord



2,50
3,95
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ONTBIJT

BROODJES

High-breakfast minimaal 2 personen

brood - luxe beleg - croissants - yoghurt granola - meerprijs scrambled eggs € 1,50

11,- pp

Biologisch meergranen brood uit Harmelen
Bietenhummus geitenkaas of pistache
Zoete aardappel spread koriander -

6,95
6,95

Bergbeklimmersontbijt scrambled eggs -

9,80

Dutch Baby - pannenkoek uit de oven

7,50

Delhi vegan ‘eier’salade tofu - bloemkool -

6,95

Croissant boter - huisgemaakte jam

2,80

Mexican pulled chicken wrap

8,75

feta OF hazelnootjes

brood - croissant - meerprijs zalm € 0,75

met fruit en amandeltjes (kan ook glutenvrij)

ONTBIJT BOWLS

lente ui – kruiden

Chipotles - tomaat - mais - zwarte bonen
met salade & creme fraiche

Broodje van de week

Yoga bowl Aziatische black rice pudding -

7,60

Tosti (ham-)kaas ketchup (curry kan ook)

5,-

Yoghurt bowl Griekse yoghurt (mager/soja

6,80

Tosti kimchi & kaas Koreaans - kool -

6,95

kokosmelk - mango - amandelen - kokos (vegan)
kan ook) granola - fruit - walnoten - honing

meerprijs ham 0,50

wortel - paprika - lente ui - radijs - vissaus

WARME LUNCH

SALADE BOWL

Gerechten gaan zo’n 15 minuten in de oven!

Wisselende salade met brood en boter

9,75

9,95

Zuid-afrikaanse bobotie (glutenvrij)

rundergehakt - linzen - appel - rozijn - mangochutney
geserveerd met gele rijst en frisse salade

SOEP VAN DE DAG
Huisgemaakte soep met brood en boter

Indiase curry (vegan)

Mung beans – tomaat – zoete aardappel
kokosmelk - koriander met frisse salade & naan

8,95

6,80

Vrijwel al onze soepen zijn lactose- en glutenvrij

HIGH TEA minimaal 2 personen
DE ONTDEKKING THUIS

Mini high tea

Bestel minimaal 24 uur van tevoren en haal je thuisfeestje bij ons af.

Scones - jam - clotted cream - mini-taartjes

High tea mini / Engels / de luxe, in een mooie gebaksdoos met zakjes thee voor thuis. (zie hiernaast)

Hartige hapjes - minitaartjes - scones jam - clotted cream - onbeperkt thee

Ontbijtbox de relax ontbijt box voor min 2 personen

High tea de luxe

met croissants, meergranen broodjes, beleg, yoghurt
met granola, smoothies en bananencake (12.50 pp)

Picknickmand compleet verzorgde picknickmanden
voor lunch (16,- pp) of borrel (17,50 pp)



Engelse high tea

pp 7,50
pp 17,75
pp 25,50

Flesje bubbels om te delen*- chocoladesalami - soepje hartige hapjes - taartjes - scones - jam - clotted cream onbeperkt thee
*liever geen alcohol? Geniet dan van een soda!

Kijk voor de wisselgerechten op ons krijtbord



