aperitief
•

ZIN GIN Tonic | Gingerbeer | Soda Rosa. 8.5

In samenwerking met distilleerderij De Pronckheer heeft Zindering een eigen gin
ontwikkeld, genaamd ZinGin. Een ambachtelijke gin van jeneverbes, koriander,
verveine van de Bijenakker in Odijk en subtiele tonen van douglasspar van de
utrechtse Heuvelrug. We mixen ze graag met de frisdranken van J.Gasco!

•

Limoncello Fizz. 7.5

Met deze zomerse mix van Limoncello van Negroni en onze huiscava De Pró
waant u zich heerlijk op een terras in de mediterrane zon. Zullen we er gelijk
twee maken?!

•

Negroni Old Original of Negroni 16 Spritz. 7.5

Een feloranje bubbel met een verfrissend bittertje om uw smaakpapillen
lekker op gang te brengen. Wij maken hem met Negroni, bruiswater en onze
favoriete cava De Pró.

•

Castell D’or, De Pró Cava Brut s.a. 4,5 | 24,5 (g/f)

In de buurt van Barcelona worden de beste mousserende wijnen van Spanje
gemaakt. In de traditie van grote champagnes met een tweede gisting én
een rijping van minimaal 15 maanden op fles. Deze Cava ruikt heerlijk fruitig
en smaakt fris sappig. De mooi droge afdronk heeft de serieuze charme van
bubbels op hoog niveau!

wit
•
•
•

glas | fles
Badet-Clément, La Cour Des Dames, Chardonnay. 4,7 | 24,9
Chateau Font-Mars, Picpoul De Pinet. 5,2 | 28.
Cl. Marguerite, The Grape Whisperer Sauvignon Bl.. 6,2 | 33

rosé
•
•

Domaine de l’Arjolle, Côtes de Thongue Syrah Grenache. 4.1 | 21.
Olivier Sumeire, Cabaret Côtes-de-Provence. 5.5 | 29.

rood
•
•
•

Cantina Todini, Sangiovese di Todi – 5.3 | 27.8
San Esteban, Rioja Crianza Tierras de Murillo - 5.5 | 29.
Chakana Estate, Mendoza Nuna Estate Malbec - 5.8 | 31.

bieren

utrechts speciaalbier
van de streek playground ipa < 0,5%. 5.2
de leckere wittevrouwen 3.5
oproer refuse/resist 5.7
maximus pandora | high hops 5.5
stapzwan porter 5.

bieren op fles
alcoholvrij | radler 3.
geuze oude boon 4.
grolsch weizen (0,0% | 5,1%) 3.5
duvel 4.5
grimbergen blond | dubbel | tripel 4.5
tripel karmeliet | orval 5.

diverse frisdranken
En er is meer! Naast deze kaart hebben we meer mooie wijnen en bier
van de tap. In onze zoektocht naar minder suiker, proberen we ook veel
nieuwe non-alcoholische producten uit. Vraag de bediening ernaar.

DAG 12.00 - 16.00 uur

LEKKERE TREK dag/avond

AVOND vanaf 17.00 uur

open sandwich

hartig

soep

Het brood is van de Veldkeuken bakkerij in Amelisweerd. We serveren het
als open sandwich. U heeft de keuze uit meergranen of levain blonde.

•

•
•

•
•
•
•

Gerookte makreel, avocado, tomaat en limoenkoriandermayonaise. 9
Slow smoked Lindenhoff pastrami, savoramayonaise,
pickles en coleslaw. 9
Muhamara (walnotencrème) geroosterde paprika, feta en
granaatappel 8
Belegen Stolwijker kaas of vleeswaren van Lindenhoff. 6.5

salade
•

•
•

klein 9.5 - groot 14.5

Frisse tomaat-granaatappelsalade met
paprika, oregano en prosciutto di Parma (vegetarisch met
buffelmozzarella)
Klassieke huzarensalade met rundersukade, ei, doperwten
en huisgemaakte mayonaise
Caesarsalade met gepocheerde kip, ei,
ansjovis, parmezaan & croutons

warm
•
•
•
•
•

•

Croque madame, brioche, bechamel, gruyerekaas en
gebakken ei 6.5
Croque monsieur, brioche, bechamel, baambrugse ham,
gruyerekaas. 6.5
Quiche, deze wisselt regelmatig. 6.5
Soep van Zindering, wisselt regelmatig. 5.5
Shakshuka, 2 gepocheerde eitjes in saus van paprika,
tomaat en harissa geserveerd in een pannetje 8.5
- Spinazie, feta, Libanese yoghurt en pitah 8.5
- Lamsmerquez, Libanese yoghurt en pitah 8.5
Zindering sliders op briochebroodjes geserveerd met
knapperige sla en verse friet klein 11.5 - groot 16.5
- Quinoaburger met cottage cheese en salbitxadasaus
(geroosterde paprika, tomaat, chilipeper en amandelen
- Lamsburger met huisgemaakte tomatensaus, venkel en
ingelegde komkommer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desembrood van de Veldkeuken met 2 dips naar keuze 6.5
- Muhamara (walnotencrème) met geroosterde paprika
en granaatappel
- olijventapenade met zongedroogde tomaat
- crème van rode biet, zoete aardappel en pistache
- hummus met pijnboompitten
- extra dip of brood 2
Pittige notenmix van de notenfabriek 3.5
Luxe notenmix van de notenfabriek 4.5
Gemarineerde olijven 3.5
Stolwijker kaas met mosterd 5.5
Selectie droge worst van Buitengewone Varkens 5.5
Brabantse bitterballen met mosterd (7 st.) 7.
kaastengels met zoetzure saus (8 st.) 7.5
kaaskroketjes of groentekroketjes met mosterd (6 st.) 7.5
gemengde luxe borrelplank met van alles wat (vlees of
vegetarisch) 11.5

zoet
•

•
•
•
•
•

Taarten van Patisserie Holtkamp
- Appelgebak (met slagroom) 5
- Cheesecake 5
Huisgemaakt bananenbrood 3		
Notenfabriek choco-/notenrotsjes 3.5
Tony Chocolony 2.5
Raw Bite 2.5
Chocoladetruffels 2

Soep van Zindering, wisselt regelmatig 8.5
Kleine Bouillabaisse, klassieker met saffraan, verse vis,
venkel, aardappel en rouille 11.5

salade
•

•
•

klein 9.5 - groot 14.5

Frisse tomaat-granaatappelsalade met
paprika, oregano en prosciutto di Parma (vegetarisch met
buffelmozzarella)
Klassieke huzarensalade met rundersukade, ei, doperwten
en huisgemaakte mayonaise
Caesarsalade met gepocherde kip, ei, ansjovis, parmezaan
& croutons

hoofdgerecht
•

•
•

•

Entrecote “ Black Angus” van de houtskoolgril, sauce
Bearnaise, groene asperges, verse friet en huisgemaakte
mayonaise 28.5
Ronnie’s Bouillabaisse, klassieker met saffraan, verse vis,
venkel, aardappel en rouille. 20.5
Zindering sliders op briochebroodjes geserveerd met
knapperige sla en verse friet klein 11.5 - groot 16.5
- Quinoaburger met cottage cheese en salbitxadasaus
(geroosterde paprika, tomaat, chilipeper en amandelen
- Lamsburger met huisgemaakte tomatensaus, venkel en
ingelegde komkommer
Risotto di giorno, onze specialiteit! Wisselt regelmatig 14.5

voor erbij
•

Verse biologische friet van de Frietboutique met
huisgemaakte mayonaise 4

dessert
Welkom, fijn dat u er bent! Heeft u dieetwensen of een allergie?
De keuken houdt er uiteraard rekening mee. Meerdere gerechten zijn
vegan te bestellen. Vraag de bediening naar de mogelijkheden.

•
•
•

Perzik, amandelen, framboos en merengue 7.5
Cheesecake met citroensorbet 7.5
Bol ijs 2.5 per bol (vraag naar de smaken)

