KLEINE GOESTING (11:30 – 17:30)
Chips zout paprika

1.50,-

In een notendop pinda’s, pistachenootjes

5.00,-

olijfjes met feta

5.00,-

Mexico quesadillas met spinazie, cottage cheese,
champignons, yoghurtsaus 1of 2 stuks (uit het vuistje)

6.00/10.00,-

Acropolis panini met kip, feta en salade (uit het vuistje)

6.00,-

Fiesta Mexicaanse nacho’s uit de oven met guacamole
zure room, cheddar, jalapeños en tomatensalsa

12.00,-

HONGER (11:30 – 14:00)
BROODJES (biostokbrood)
Babe rauwe ham, notenpesto, garnituur van de dag

6.50,-

Say cheese kaas Keymeulen, tomatenssalsa, garnituur

6.00,-

Peyo humus van de dag, grillgroenten, garnituur

5.50,-

HARTIG
Acropolis panini met kip, feta en salade
Mexico Quesadilla met spinazie, cottage cheese,
champignons, yoghurtsaus, salade (1 of 2 stuks)

7.50,7.50,-/11.50,-

Milano Gegrild zuurdesembrood met huisgemaakte
Italiaanse tonijnsalade

12.00,-

Beiroet flatbread met groene humus, beefreepjes
en wilde sla

15.00,-

MET DE LEPEL
Lenteminestrone met verse parmezaan & gegrild lookbrood 12.00,(maaltijdsoep)
GROENE BLAADJES
The green green grass of home super food salad met
14.00,avocado, noten, waterkers, broccoli, gebakken aardappeltjes,
kiemen, edamameboontjes, … en tahini-agave dressing
Jules zijn salade met ijsbergsla, gebakken gems, geroosterde 16.00,kip, avocado, ansjovis, huisgebakken croutons, dressing
Pijlinktvis met tomatensaus (vlgs een recept van Jeroen Meus)
met gebakken aardappeltjes

17.00,-

BESTSELLERS
Pigs in Space stoofpotje van varkenswangetjes met
ovengebakken aardappelen en witloofslaatje

18.00,-

Godfather verse pasta met gehakt, tomatensaus
veel verse groenten en parmesan

14.00,-

Godmother veggie spaghetti van het huis met verse pasta
en parmesan

14.00,-

Kleine Zeemeermin verse pasta, zeevruchten van de week,
grillgroenten, cherrytomaatjes

20.00,-

Burger van de maand oosterse lamsburger
muntyoghurtsaus, ovenaardappeltjes

15.00,-

Neptunus burger zeegroentenburger, maïshumus
Affligemkaas, gemarineerde uit, seizoensgroenten
ovenaardappeltjes

14.00,-

KIDS PROOF (TOT 12 JAAR)
De Ballen! balletjes in tomatensaus met
ovengebakken aardappeltjes

10.00,-

Godfather - Godmother

10.00,-

Kleine Zeemeermin verse pasta, zeevruchten van de week,
grillgroenten, cherrytomaatjes

14.00,-

ZOETE GOESTING
Artisanale taarten
“Les Tartes Françoise” / Zuivelhoeve Keymeulen

5.50,-

Huisgemaakte cake

2.50,-

Huisgemaakte brownie

3.00,-

Pannenkoeken (14:00 – 17:30)
Met suiker

4.00,-

Slagroom

+1.00,-

Bio confituur

+1.50,-

Vers seizoensfruit

+4.00,-

RESERVEREN OF BESTELLEN?
0467 02 93 00 - reservatie@utopiacafe.be
ALLE GERECHTEN KUNNEN TER PLAATSE
GECONSUMEERD OF AFGEHAALD WORDEN


