
Aanbevolen

Lunchmenu 

wisselend | twee gangen | van het seizoen  29,75

Carpaccio 
basilicum | parmezaan | zongedroogde tomaat | mesclun  14,50
met eendenleverkrullen  + 5,00

Brood

Clubsandwich

polderhoen | rookspek | scharrelei | tomaat  14,75
 
Kipragout 

oerbrood | prei | boschampignon | tomaat 11,50

Burrata 

olijf | antiboise | pompoen  11,00

Warm

Kipsaté  

oosterse groenten | scharrelei | atjar | noodles 19,75 

Cappuccino van pompoen (soep)

curry | kokos | patrijs  9,75

Wildbouillon 

eekhoorntjesbrood | sherry | flensje  9,75

MRIJ-burger

rookspek | uiencompote | focaccia | friet  19,75

 (kan als) groentegerecht

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

Maaltijdsalade

Alle salades worden geserveerd met (glutenvrij) brood en boter

Poké bowl 

zalm | sojaboon | sushirijst | sojasaus  18,75

Zeevruchten 

zalm | gamba | zwaardvis | saffraan  18,75

Caesar

maishoender | parmezaan | crouton | ansjovis  18,75 
 
Camembert 

vossenbes | rode kool | radijs | amandel  16,75 

Omeletten en uitsmijters

Gerookte zalm

seizoensgroenten  13,50

Boeren

boerenkaas | beenham | seizoensgroenten | rookspek  13,50

Stel zelf samen 

stel uw eigen omelet of uitsmijter samen met een  8,50
of meerdere van de volgende ingrediënten:
boerenkaas | beenham extra  + 1,00
rookspek extra  + 2,00
seizoensgroenten extra  + 3,50

De vestigingen van Restaurant Zuiver in Utrecht en 

Amersfoort zijn multifunctioneel en vanwege hun 

centrale ligging en stijlvolle ruimtes zeer geschikt 

voor uw vergadering, presentatie of bedrijfsfeest. 

Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

“

”

Lunch



Hoofdgerecht

Tournedos 

truffeljus | vergeten groenten | aardappel | koningsboleet 29,75 
met eendenlever  + 5,00

Cannelloni 

geitenkaas | pompoen | beukenzwam | crème fraîche  19,75

Kabeljauw

orzo | venkel | saffraan | paprika  24,50

(kan als) groentegerecht

Naast lekker eten, kunt u bij Restaurant Zuiver ook

genieten van heerlijke wijnen. Ons team vertelt u

graag meer over onze wijnen en helpt u graag met

een bijpassende wijn voor de beste wijn-spijs

combinatie. Benieuwd welke wijnen wij schenken?

Vraag naar onze uitgebreide wijnkaart.
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‘Zuivere’ koffie

Zuivere koffie

Frangelico | Grand Marnier | room 7,75 

Irish 
Irish whiskey | basterdsuiker | room 7,75

Spanish 

Tia Maria | room 7,75

French 

Grand Marnier | room 7,75

Brasilian 

Tia Maria | Grand Marnier | room 7,75

Italian 

Amaretto | room 7,75

 
eetsmakelijk

Borrel

Borrelplank 

kaasselectie | charcuterie | bittergarnituur | crostini | dips 19,00

Bitterballen

zes stuks | rundvlees | Franse mosterd  6,00

Bittergarnituur 

zes stuks | bitterbal | kaasstengel | kipkrokant | dips  6,00

Krokante garnalen

zes stuks | chilisaus  6,50

Zoet

Appelgebak 4,50

Cheesecake 4,50

Carrot cake 4,50

Friandises

wisselend | zoet | vier items  5,00 p.p.

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.


