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ZOMERPROGRAMMERING

FRIDAY FOOD & FRIENDS
Vrijdag 24 en 31 juli 

Presentatie        Oscar Kocken

Aanvang             18.30 uur

Prijs                     34,5 (excl. drank)

Op deze avonden koken we samen met een gastkok. Deze vrienden van Zin-
dering zijn bezielde vakgenoten die elders in Utrecht een keuken bestieren. 
Presentator Oscar Kocken praat met de koks over hun vriendschap, de liefde 
voor eten, het vak en het menu van de avond. Op het menu staat een driegan-
gendiner waarin de koks hun inspiratie en talenten hebben gebundeld. 

Vrijdag 24 juli verheugen we ons op de samenwerking met chefkok Jasper Kaan 
van restaurant de Klub en chefkok Bobby van Dam van De Veldkeuken. Jasper 
en Bobby werkten ruim 15 jaar geleden samen met Chef Remco Vellinga in het 
legendarische restaurant 0 3 0. Jaren later vonden ze elkaar weer in de keuken 
van Zindering.

Op vrijdag 31 juli kookt onze kok Koen Lensink met chefkok Julio Bemelen van 
restaurant Danel (Tivoli Vredenburg). 

SPIJS & WIJN
Elke donderdag

23 juli                  Midden Oosten                                                                               

                              Duizend en één geuren en smaken

Presentatie        Isaac Kaemingk 

Aanvang             18.30 uur

Prijs                     48,5 (incl. drank)

30 juli                  Le Bistro

                              A taste of Paris

Wijn & Spijs zoals u gewend bent met een zomerse twist. De smaak van de 
streek bepaalt het menu. Met de wereld aan wijn om bij te schenken.  

De samenwerking tussen Margaret Wines en ons creatieve horecateam vormt 
de perfecte symbiose voor deze variant op Wijn & Spijs. Chef Remco Vellinga en 
souschef Ronald Van Der Vlis koken in stijl van inspirerende keukens, het va-
kantiegevoel op je bord, Hans Janssen van Margaret Wines en sommelier Isaac 
Kaemingk verrassen met spannende wijnen in uw glas.

Elke donderdag in Zindering. Dus geen gedoe met koffers pakken of je paspoort 
zoeken voor deze vakantie, gewoon een ticket boeken en je gaat met ons mee 
op reis!

SATURDAY SESSIONS
Vrije inloop vanaf 17.00 uur

proeven van distilleerderij De Pronckheer, producent van onze ZinGin. Het we-
reldberoemde ijs van IJssalon Roberto Gelato komt natuurlijk ook aan bod. 

Daarnaast wordt deze zomer een Taalcafé gestart en kunt u naar de Luisterbar 
met DJ Kardi Paseyan om helemaal tot rust te komen. Andere pop up activitei-
ten worden gaandeweg bekend. Houd onze site en sociale media in de gaten!

De Saturday Sessions zijn ‘inloopavonden’ waar re-
gelmatig partners van Zindering bij ons te gast zijn of 
andere smakelijke activiteiten worden georganiseerd 
rond onze terrassen of restaurant. Denk aan een BBQ-
roast op het terras in samenwerking met Pig Me Bui-
tengewone Varkens of een aantal fijne destillaten 



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.  Ook voor kinderen maken we graag iets naar wens. 
Vraag de bediening naar de mogelijkheden. En check vooral ook even 
de drankenkaart met mooie speciaalbieren, wijnen, digestieven en 
aperitieven zoals onze eigen ZinGin-tonic!

DAG 12.00 - 16.00 uur

open sandwich
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 limoen-
koriandermayonaise 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)

• Wisselende salade: vraag de bediening
• 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
 - Lamsmerguez, Libanese yoghurt en pitah   8.5 

• Zindering sliders: 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

AVOND vanaf 17.00 uur

soep
• 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)

• Wisselende salade: vraag de bediening
• Caesarsalade met gepocherde kip, ei, ansjovis, parmezaan 

& croutons 

hoofdgerecht
• Entrecote “ Black Angus” van de houtskoolgrill, 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: 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
• Bosbessensorbet, meringue, maanzaad, baba en 

vanilleroom 7.5
• Zomerdroom met ricotta, chocolade, perzik en 
 pistache ijs  7.5 
• Schepijs  2.5 per bol, vraag naar de smaken

LEKKERE TREK dag/avond

hartig
• 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 bakkerij De Veldkeuken  
 - Appelgebak (met slagroom) 5
 - Wisselende taart 5
• Huisgemaakt bananenbrood 3  
• Notenfabriek choco-/notenrotsjes 3.5
• Tony’s Chocolonely 2.5 
• Raw Bite 2.5 
• Chocoladetruffels 2


