Zindering, een buitengewoon restaurant

voorgerechten € 9.5

In Stadsschouwburg Utrecht staat gastheerschap elke dag op het
programma. We hebben een eigen keuken, dagcafé (Mevr. Dudok),
diverse foyers plus artiestenfoyer en restaurant Zindering. Geen
doorsnee theaterrestaurant.

•

In de eerste plaats omdat het is gelegen op de eerste verdieping
van het monumentale Dudokpand. Met een zonnig terras dat
uitkijkt op het groene Lucasbolwerk en de Dom. Maar er is meer
wat Zindering bijzonder maakt, zoals de uitzonderlijk goede
akoestiek en de grote diversiteit in tafelsetting. Uiteraard kun je er
dineren voorafgaand aan de voorstelling, met de geruststelling dat
wij ervoor zorgen dat je tijdig naar de zaal gaat en je in de pauze
terug kunt komen naar je tafeltje.

•

We maken met Zindering ook avondvullende culinaire
programma’s, zoals ‘Wijn & Spijs’ (6 sept Veneto (lunch) en 12 okt.
Catalonië) en hopelijk spoedig weer ‘a bite at the Opera’. Bij
‘Lachen met volle mond’ (13 sept en 6 okt) combineren we een
driegangendiner met stand up comedy. Elke eerste zondag van de
maand is het tijd voor Zzzzzondag! Een zinderende talkshow o.l.v.
Oscar Kocken en Patrick Nederkoorn.
In ons dagcafé Mevr. Dudok, bij de entree met een zonnig terras
voor de deur, kun je werken, lunchen en borrelen, of voorafgaand
aan een voorstelling wat eten. Ook worden er geregeld pubquizzen
georganiseerd.
Kortom, reden genoeg om ons te bezoeken! Ons team staat voor je
klaar, ook als je zelf plannen hebt om iets in Stadsschouwburg
Utrecht te organiseren; een vergadering, symposium, borrel, feest,
festival of bruiloft? Er is nog ruimte…
Om onze gasten elke dag kwaliteit en gastheerschap te kunnen
bieden, werken we met een groot team enthousiaste collega’s.
Stuk voor stuk vakmensen met een horecahart. Het nieuwe seizoen
is een mooie aanleiding om ze in beeld te brengen. Geïnspireerd op
het thema ‘Voer je verbeelding’ is een aantal van hen
geportretteerd door fotograaf Jesse Nortier.

•

soepen € 8.5
•
•

Hoofd Horeca & Sales

Van harte welkom in Zindering! Kijkt u ook eens op onze website
www.zindering.nl voor recepten en inspiratie. Wij wensen u een
gezellige avond in ons restaurant. Eet smakelijk!

Kerriebloemkoolsoep met kokosmelk, edamame boontjes
en chiliolie
Zinderingsoep van de dag

ZINGIN

+ tonic € 8.5

In samenwerking met distilleerderij De Pronckheer
heeft Zindering een eigen gin gemaakt, genaamd
ZinGin. Een ambachtelijke gin van jeneverbes met
douglasspar van de Utrechtse Heuvelrug, verveine
van de Bijenakker uit Odijk en koriander. Lekker in
de mix met de dranken van J.Gasco in de smaken:
tonic water, ginger beer en soda rosa. En dat voor
maar € 8,50!

bij de koffie € 2.
Drie chocoladetruffels

hoofdgerechten € 20.5
•
•
•

Citroenkip met gesmoorde andijvie, miso en jonge
aardappeltjes
Bouillabaise: klassieker met saffraan, verse vis venkel,
aardappel en rouille
Rotolo di zucca e ricotta: opgerolde pasta van spinazie,
pompoen en ricotta

extra € 4.
•
•

Verse biologische friet van de Frietboutique met Vlaamse
mayonaise
Groene salade met komkommerlinten, rode ui,
karnemelkdressing en nigellazaad

souschef’s special € 28.5
Ribeye (Simmenthaler) gebakken in geklaarde boter,
sauce Bordelaise, wilde spinazie, verse friet en
Vlaamse mayonaise.

risotto di zindering € 14.5
•

•

kaas € 13.5
•

Selectie wisselende kazen van de Lindenhoff met
perenstroop en brood van de Veldkeuken.

nagerechten € 7.5
•
•

Floris Blom

Panzanella: Italiaanse broodsalade met tomaat, paprika en
buffelmozzarella (met of zonder ansjovis)
Salade van jonge spinazie, groene bonen, warme gerookte
schelvis en romesco-dressing
Charcuterieplankje, met rauwe ham van pigme, terrine de
campagne, Amsterdamse ossenworst en fijne tafelzuren

Geroosterde ananas met honig en chilipeper, pistache en
creme cru
Crostata di Giorno: vers gemaakte klassieke Italiaanse
taart

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.

Risotto con bietola arrosto e semi di zucca:
risotto met rode biet, peterselie en geroosterde
pompoenpitjes
Risotto con radicchio di Treviso e pancetta:
risotto met roodlof uit Treviso en Italiaans spek

theatermenu: 2 gangen € 27, 3 gangen € 33.5
•
•
•

Kerriebloemkoolsoep met kokosmelk, edamame
boontjes en chiliolie
Citroenkip met gesmoorde andijvie, miso en
jonge aardappeltjes
Geroosterde ananas met honig en chilipeper,
pistache en creme cru.

Onze zwarte brigade helpt u graag met een passende wijn
bij uw gerecht en smaak. Wijnarrangement: € 6,00 p.g.

