
Welkom bij Mevr. Dudok!
Willem Dudok trouwde in 1911 met Aletta Smit (1885-1960). 
Muziek speelde hierbij een poëtische rol. Als militair was 
hij ingekwartierd geweest in huize Smit in Delft en verliefd 
geworden op haar stem. Hij zei hierover: “Zij had een heel 
mooie mezzosopraan en zong Schubert, Schumann, 
Brahms, Mahler, Strauss ...” Thuis tekende Dudok dikwijls 
binnenin en op de achterzijden van haar muziekpartituren 
schetsen voor zijn architectuurontwerpen. Het is niet 
ondenkbaar dat ook delen van Stadsschouwburg Utrecht 
zijn geschetst op de muziekpartituren van mevrouw Dudok. 

Voor ons is Mevr. Dudok een fijne plek voor ontmoeting, 
ontspanning en inspiratie. We raken steeds meer gehecht 
aan haar en hopen dat jij je hier ook thuis voelt. Wij wensen 
je een fijn verblijf en een smakelijke voortzetting van deze 
dag.

ZINGIN + tonic            € 8,50
In samenwerking met distilleerderij De Pronckheer heeft 
Zindering een eigen gin ontwikkeld, genaamd ZinGin. Een 
ambachtelijke gin van jeneverbes met subtile frisgroene 
tonen van douglasspar van de Utrechtse Heuvelrug, 
verveine van de Bijenakker uit Odijk en koriander.  Lekker 
puur en zeker ook met de dranken van J.Gasco in de 
smaken: Tonic Water en Gingerbeer  



frisse dranken 
verse jus d’orange  .........................................  € 4,00
smoothie  ......................................................  € 4,50
100% puur vruchtensap van schulp in de smaken:
appel | sinaasappel | appel-vlierbes  .............  € 3,00
thijs thee in de smaken: citroen-gember | 
appel-brandnetel  | granaatappel-framboos    € 3,00
j. gasco in de smaken: indian tonic | ginger ale | 
ginger beer ....................................................  € 3,00
bionade in de smaken: gember-sinaasappel | vlierbes | 
citroen-bergamot  .........................................  € 3,50

utrechts speciaalbier
van de streek playground ipa 0,5% ................... € 5,20
de leckere wittevrouwen .................................. € 3,50
oproer refuse/resist ......................................... € 5,70
maximus pandora  ............................................ € 5,50
maximus high hops .......................................... € 5,50
porter stapzwan ............................................... € 5,00

bieren op fles
grolsch | alcoholvrij | radler  .............................. € 3,00
geuze oude boon .............................................. € 4,00
grolsch weizen  ................................................ € 3,50
duvel ................................................................ € 4,50
grimbergen blond | dubbel | tripel  .................... € 4,50
tripel karmeliet | orval .......... ............................ € 5,00 

lunch
brownie  ......................................................... € 2,50
taart: appel + wisselend (slagroom + €0,50 ct)  .... € 4,00
koek   .............................................................. € 2,00
chocolade-notenrotsjes   ............................... € 3,50
raw bite (waaronder cacao of cashew)  ........... € 2,50
handfruit  ....................................................... € 1,00
rozijnenbrood met roomboter  ........................ € 4,00

dikbelegde boterhammen  
volkoren zadenbrood van de Veldkeuken uit Amelisweerd

wisselend: kaas | vis | vlees ............................ € 5,50
geitenbrie met vijgenchutney ......................... € 5,50
hummus, granaatappel, peperdressing.......... € 5,50
pulled chicken met zoetzure komkommer en 
barbecuesaus ................................................ € 7,50
garnalenkroket of 
oude kaaskroket met mosterd ....................... € 7,50

brood, soep, salade en quiche
pitabroodje met tonijnsalade, appel olijven, 
kappertjes en ribbelchips .............................. € 7,50

croque monsieur: 
brioche met gruyere en bechamelsaus  .......... € 5,50
met ham ......................................................... € 6,50

soep  .............................................................. € 5,50

caesarsalade met gepocheerde kip, ei, ansjovis, 
parmezaan & croutons (klein | groot) .. €  7,50 | €  11,50

salade geroosterde pompoen met chiliyoghurt, 
korianderpesto & pompoenpitjes ..... €  7,50 | €  11,50

quiche  ........................................................... € 6,50

warme dranken 
thee  .............................................................. € 2,  40
verse thee (munt, gember) ............................. € 3,00
espresso | koffie | americano ......................... € 2,60
cappuccino  ................................................... € 2,80
grote cappuccino  .......................................... € 3,80
latte | espresso machiato | koffie verkeerd  ... € 3,00
french | irish | italian | spanish ....................... € 7,50
extra shot espresso  ...................................... € 1,00

diner 
soep  .............................................................. € 5,50

caesarsalade met gepocheerde kip, ei, ansjovis, 
parmezaan & croutons (klein | groot) .. €  7,50 | €  11,50

salade van geroosterde pompoen met chiliyoghurt, 
korianderpesto & pompoenpitjes .... €  7,50 | €  11,50

quiche  ...........................................................   € 6,50

dagschotel: soep + salade + quiche | croque .. € 17,50

risotto di Zindering  ........................................ € 14,50

borrel
pittige notenmix van de notenfabriek  ............ € 3,50 
luxe notenmix van de notenfabriek ................. € 4,50
olijven ............................................................ € 3,50
stolwijker kaas  .............................................. € 5,50
selectie droge worst  ...................................... € 5,50

brabantse bitterballen  met mosterd (7 stuks) 
stolwijker kaas  .............................................. € 7,50
kaastengels met zoetzure saus (8 stuks)  ....... € 7,50
kaaskroketjes of groentekroketjes met mosterd
(6 stuks)  ......................................................... € 7,50

wijnen
wit
catanga: airén sauvignon blanc ..................... € 3,80
walvisch kaapse wit: chenin blanc blend ....... € 4.90
the grape whisperer: sauvignon blanc ........... € 6,20
gavi di gavi: cortese ....................................... € 7,80

de pró: cava brut   .......................................... € 4,50

rosé
fontanet: syrah grenache  ............................. € 4,10
cabaret: cinsault grenache ............................ € 5,50

rood
montemar: tempranillo  ................................. € 3,80
piqueras: old vines garnacha ......................... € 5,30
sant’antimo rosso: sangiovese blend  ............ € 6,00
thörle: spätburgunder   .................................. € 6,90

tips van Mevr. Dudok
• Op ons menu staan wisselende producten, zodat wij u 

steeds kunnen voorschotelen wat op dit moment lekker 
vers en van het seizoen is. 

• De keuken van Mevr. Dudok steunt op de expertise en 
inzet van restaurant Zindering.

• Alles op deze kaart is ook ‘to go’ mee te nemen als lunch. 
Drankjes en kleine versnaperingen mogen mee de zaal 
in. Zelf meegebrachte consumpties zijn niet toegestaan.  

• In onze zoektocht naar minder suiker, proberen we ook 
veel nieuwe producten uit. Deze staan vaak niet op de 
kaart. Vraag de bediening ernaar of neem een kijkje op 
de toonbank waar het tijdelijke assortiment staat 
uitgestald. Uiteraard horen we graag uw feedback over 
deze producten. 

• Heeft u een alllergie? Laat het ons weten.


