
BREAKFAST
All Day

PANCAKES

Stack of pancakes met gebakken appel, seizoensfruit, 

gekarameliseerde nootjes, jam van het huis & slagroom

OVERNIGHT OATS

Weckpotje met in vanille & havermelk geweekte havervlokken 

met banaan, aardbeien en een mousse van chocolade & banaan 

(gv)

POHA

Traditioneel noord-Indiaas ontbijt gerecht van rijstvlokken, 

gebakken in Indiase specerijen, fijngesneden & meegebakken 

groentjes, gekarameliseerde nootjes, rozijnen, salade en raita 

(gv) 

Sweet Treats
Lemoncake met citroen frosting

Dark Chocolate Brownie

Savoury Bites 

Stukje Naan Focaccia

Cheese Naan

VRAAG ONS NAAR DE SPECIALS VAN DE WEEK!
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LUNCH
12.00-16.00

SOEP VAN DE DAG

Met een side salad met gegrilde groenten, naanfocaccia & 

huisgemaakte kruidenboter

NAAN FOCCACIA GRILLED SANDWICH

Met gekruide geroosterde groenten, walnootpesto, 

parmezaanse kaas, mozzarella & een dip 

TIFFIN

Tweelaagse Indiase lunchbox, rijk gevuld met een wisselende 

curry, een passend rijstgerecht & een frisse salade (gv) 

SOFT TACOS

Huisgemaakt van blauw maismeel, te vullen met kruidig 

pulled jackfruit, een guacamole van erwtjes, knoflook mayo, 

salade & nachochips (gv) 

NAAN BURGER

Huisgemaakte burger in een cheese naan wrap met ijsbergsla, 

tomaat, komkommer, ingemaakte rode ui, knoflook mayo, salade 

& groentenchips

MAALTIJDSALADE

Rode rijstsalade met veel verse kruiden & citroen, gepofte 

aubergine, gegrilde groenten, gekiemde mungbonen, fetakruim, 

crunchy papadum, walnoten gebakken in gerookte paprika & 

een dressing van yoghurt met gebakken mosterdzaad (gv)

Add Ons
Side salad met gegrilde groenten

Klein soepje zonder extraatjes

Vergebakken naan met gesmolten kaas

Versgebakken naan met niets

Soft  taco per twee
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WARME DRANKEN

KOFFIE

lokaal gebrande bonen van de jongens van The Village Coffee

Espresso solo |  doppio
Americano

Cappuccino

Latte machiato

Flat White

‘ LOSSE THEE’
Onze selectie van De Droom Utrecht

o.a. Earl Grey, Rozen & kamille, Groene thee & Jasmijn

Check onze theebox voor nog meer wisselende smaken!! 

KRUIDEN THEE 

Vers als het er is !

o.a. Gember, Munt of Verveine

HOME MADE CHAI MASALA

Volgens traditioneel Indiaas recept  & dat proef je! 

Chai Masala

Dirty Chai (Chai met een shotje espresso)
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KOUDE DRANKEN

FLESJE FRIS
Van de Amsterdamse Frisdrank Fabriek

Passie & Vuur - Passievrucht & pittig Spaans pepertje

Bessen & Vlier - Zwarte bessen & Vlierbloesem

Limoen & Gember - Peruaanse Gember en limoen

Tropische mix - Grapefruit, Ananas en Bloedsinaasappel

Iets  anders...

Pacha de Cacao  - friszoete drank van de cacaoboon vrucht

FRIS & HUISGEMAAKT

Juices

Green Juice, Red Juice, Kurkuma Slush

Lassies

Een groot glas ijuskoude  yoghurt-shake, met naar keuze:

Rood fruit, kardemom-rozen of dadel-noten

Kombucha

Een huisgebrouwen fris & sprankelend drankje, met een licht 

zuurtje, (just to be sure) minder dan 1 procent alcohol

Iced Chai

Ijskoude shake met onze homemade Indiase chai masala blend, 

plantaardige melk & slagroom

Iced Coffee

Met een espresso shot, plantaardige melk & slagroom

Water

Glaasje of karaf Utrechts  kraanwater

Mineraalwater bubbels per glas of fles

NICE IJsjes 
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MINI MENU
Kleine porties voor de kleintjes (tot 12 jaar)

12.00-16.00

Kinderen laten we graag kennis maken met de wereldse 

smaken uit onze keuken!

Pannenkoeken en naanbrood gaan er altijd wel in, 

maar voor de avonturiers  maken we ook kleine porties van de 

grote  mensen gerechten op onze kaart...

VRAAG ONS NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

MINI DRANKJES

Sapje

Chocomelk met slagroom

Smoothie met fruit van het seizoen

Glaasje ' Utrechts Kraanwater'

IJSJES 
(ook voor grote mensen)

NICE IJsjes 
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