
 
 

TAPAS/kleine honger/om te delen  doorlopend 11:30 – 18:15 
Chips zout - paprika  2.00,- 

Patatas Bravas met aioli  9.00,- 

Calamares fritti met limoen en huisgemaakte tartaar 9.50,-     

Albondigas Spaanse balletjes in pittige tomatensaus met 12.00,- 
gegrilde amandelen en brood  

Fiesta Mexicaanse nacho’s uit de oven met guacamole 12.50,- 
zure room, cheddar, jalapeños en tomatensalsa   

Calabacin ovenkoeken van courgette en feta met 9.50,- 
yoghurtmuntdressing 

Bruchetta geroosterde toast (6 stuks) met look, olijfolie 13.00,- 
tomatensalsa, basilicum 

Bruchetta’s met guacamole en gebakken tijgergarnalen 13.00,- 
(4 stuks) 

Bruchetta’s mix  15.00,- 
guacamole en gebakken tijgergarnalen (3 stuks) 
tomatensalsa (3 stuks) 

Krok-Art artisanale tapaskroketjes van de Ambachterie (8 stuks) 
kaas mosterd 12.00,- 
vegan  12.00,-  

 

KIDS PROOF (TOT 12 JAAR) (11:30 – 14:00 – niet op zaterdag) 

De Ballen! (veggie)balletjes in tomatensaus met  12.00,- 
ovengebakken aardappeltjes             

Godfather – Godmother  12.00,- 

 

Extra’s 

Gemende sla    4.00,- 
Glutenvrij brood 1.00,- 

 
veggie  vegan (op vraag)   
🌾  glutenvrij (op vraag) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

HONGER (11:30 – 14:00 – niet op zaterdag) 

Suggesties van de week (zie borden) 

BIO STOKBROOD 🌾 

Smokey gerookte kip, paprikatomatentapenade, rucola,            6.00,-    
pijnboompitjes 

Lucky luke erwtenhummus, oventomaatjes, komkommer 5.50,- 
pijpajuintjes, granaatappelpitjes, rucola   

TOAST bio zuurdesem 🌾 

Big in Japan vers gemarineerde zalm, avocado, 16.00,- 
edamame boontjes, sezamzaadjes, mango, cherrytomaatjes  

Olympus Griekse gehaktballetjes, tzatziki, feta 14.50,- 
cherrytomaatjes, rode ui, olijfjes, gemarineerde paprika 

Groenten uit Balen veggie toast met muhammara 13.50,- 
grillgroenten, kiemen, olijven, noten, verse kruiden 

BAGELS bio vegan (met gemengde sla) 🌾 

Oslo gerookte zalm (ASC-duurzaam), avocado, wasabi 13.50,- 
limoensap, bosuitjes, roomkaas  

Milano buratta, ovenkerstomaten, basilicum, tuinkers 12.50/13.50,- 
geroosterde amandelen, granaatappelpitjes/ganda ham  

WARM aanbevolen 

Beirut Fajita, gegrilde berloumi, gegrilde paprika & aubergine 17.00,-  
yoghurtahorndressing, granaatappelpitjes, verse munt  

Shakshuka Oosters eenpansgerecht met eitjes, paprika 16.00,- 
tomatensaus, feta en zuurdesembrood 🌾 

SOEP VAN DE DAG met zuurdesem brood en hoeveboter 6.50,- 

BESTSELLERS 

Utopiaballs met pittige tomatensaus, ovengebakken 18.00,- 
aardappeltjes, gemengd slaatje 

Veggieballs met pittige tomatensaus, ovengebakken 18.00,- 
aardappeltjes, gemengd slaatje 

Godfather verse pasta met gehakt, tomatensaus 15.00,- 
mediterrane groenten en parmesaan                                                                 

Godmother veggie pasta van het huis met gegrilde  15.00,- 
groenten, tomatensaus en parmesan 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZOETE GOESTING (huisgemaakt) 

Artisanale taarten   
Philadelphiataart (met fruitcoulis) 6.20,- 
Appelamandeltaart/blauwe bessen, kokostaart 5.00,-   

Cake 3.20,- 

Brownie 3.20,- 
Met zure room, seizoensfruit en verse munt 5.50,- 

Pannenkoeken (14:15 – 18:15)   
Met suiker & boter 6.00,- 
Slagroom +1.00,- 
Bio confituur +1.00,- 
Vers seizoensfruit +4.00,- 

 
Waar we kunnen respecteren we de korte keten 
De Loods, Aalst - Berloumi, Berlare - De Trog, Ieper - Zuivelhoeve Keymeulen,  
Hofstade - De seizoenschuur, Wichelen – De Ambachterie, Zeeland  
Hof Van Piemont, Zellik - De Glazen Toren, Erpe-Mere - Cockney’s Gin, Aalst  
Save the Queen, Aalst - Garden Gin, Aalst - Wouts Gin, Erpe-Mere  
 
Wenst u als particulier ook met lokale producenten en boeren te werken,  
dan kan dit steeds via voedselteams en Lokaal Aalst.  
 
Andere leveranciers uit de regio zijn Maeskesroem, Moorsel  
Slagerij De Ridder, Aalst - De Troyer, Erembodegem - Lowie, Aalst 
_________________________________________________________________________________________________ 

Onze gerechten kunnen volgende allergenen bevatten:  
schaaldieren - eieren - vis - aardnoten - glutenbevattende granen - lupine  
melk – noten -  selderij - mosterd - sesamzaad - zwaveldioxide - weekdieren  
Wij kunnen u hierover ten allen tijde informeren. 

 

  



 

 

FORMULES VOOR GROTE GROEPEN 
Ontvangst en pauzes (vanaf 10 pers) vanaf 3.00,- 
met koffie – thee – water – sappen … 

Ontbijtbuffetten (vanaf 20 pers) vanaf 13.00,- 

Broodjesbuffetten (vanaf 10 pers) 6.00,- 

Luxe broodjesbuffetten (vanaf 10 pers) 7.50,- 

Buffet met broodjes, toast en ovenkoeken (vanaf 20 pers) 10.00,- 

Dessertenbuffet (vanaf 20 pers) 10.00,- 

Buffetten divers (vanaf 20 pers) vanaf 17.50,- 
 
VOOR ALLE INFO:  
0470 65 02 60 – info@utopiacafe.be – www.utopiacafe.be 
 

ONTBIJT- en BRUNCHBUFFET OP ZATERDAG  
U kan elke zaterdag vanaf 9:30 aanschuiven aan ons  
ontbijtbuffet. Vanaf 10:00 wordt dit uitgebreid tot brunchbuffet. 

Het ontbijtbuffet  13.00,- 
Croissants – koffiekoeken – biostokbrood – geroosterd rozijnen 
kazen van Belgische bodem - ham – bioconfituur – vers fruit  
bioyoghurt – huisgemaakte granola – zacht gekookt eitje  
hoeveboter - huisgemaakte cake 

Het brunchbuffet  24.00,-   
ontbijtbuffet + hartige gerechten steeds samengesteld uit  
vis, vlees/gevogelte en wordt aangevuld met een  
5 tal salades uit de mediterrane keuken.  
De gerechten veranderen wekelijks. 
 
GRAAG RESERVEREN OF BESTELLEN?  
0467 02 93 00 - reservatie@utopiacafe.be 
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