bo rr e l

lunch
11:30 - 15:30
zaterdag vanaf 10:30

koud
Broodplankje
Huisgemaakte kruidenboter • Tapenade 5
Notenmix 3.5
Gemengde olijven 4.5

hofma n sp ec ia ls
maaltijdsalades

hofman lunch
Verse tomatensoep • Pittige kip •

Ambachtelijke rundvleeskroket • Brood 9.5
Ook vegetarisch te bestellen met twee
geitenkaas kroketten en Baba Ganoush

h o fm a n p l a n k
Selectie van koude en warme hapjes.
Ook vegetarisch te bestellen
2p. 17.5 / 4p. 32.5

warm
Nacho’s uit de oven
Verschillende kaassoorten • Zure room • Guacamole •
Salsa • Jalapeños 8.5
Loaded Nacho’s
Pittige kip • Verschillende kaassoorten • Zure room •
Guacamole • Salsa • Jalapeños 11.5
Mini loempia’s Chilisaus 8 stuks 6.5
Camembert uit de oven Tijm • Honing •
Walnoten • Brood 8.5
Bitterballen Grove mosterd 8 stuks 6.5
Chili Cheese Fries
Huisgemaakte frieten • Cheddar • Jalapeños •
Chilimayonaise 6.5
Kaastengels Chilisaus 8 stuks 7.5
Bittergarnituur 12 stuks 9.5 / 24 stuks 18.5

Club
Rijkelijk belegd met kip, bacon, ei, tomaat, jong
belegen kaas, Little gem en kruidenmayonaise.
Geserveerd met huisgemaakte frieten 10.5
Verse tomatensoep
Kruidenolie • Huisgemaakte kruidenboter • Brood 5.5
Soep van de chef
Zie de krijtborden • Huisgemaakte kruidenboter • Brood 6

Heb je onze Hofdame croquetten al geproefd?
Deze zijn gemaakt in samenwerking met de
Croquetten Boutique Utrecht 6 stuks 7.5

Caesarsalade
Frisse salade • Kippendijen • Bacon • Gekookt ei •
Parmezaanse kaas • Haricots verts • Kruidendressing
• Croutons • Brood • Kruidenboter 13

Probeer ook een van onze burgers als
lunch met huisgemaakte frieten

Rundercarpaccio
Zoals het hoort met kappertjes, Parmezaanse kaas,
rucola, pompoenpitten en truffelmayonaise 8.5
Baba Ganoush
Feta • Gegrilde courgette • Kruidenolie 7.5
Twee ambachtelijke rundvleeskroketten (
Brood • Grove mosterd 8.5

optie)

utrech tse sappen en
limonades
Schulp sap 3
Voornamelijk afkomstig uit Hollandse
boomgaarden, zonder enige toevoeging.
Keuze uit: Biologische tomaten,
Appel-vlierbessen of Hollandse appels
Vers geperste Jus d’Orange

Pittige kip
Kippendijen • Zoetzure komkommer • Ijsbergsla •
Yoghurt-knoflooksaus 7.5
Oude Gracht Kaas
Augurk • IJsbergsla • Mosterdmayonaise 7.5

0,4L • 4.5

Roze Bunker limonade 3.5
Keuze uit: Citrus basilicum of Vlierbloesem
met citroen
= vegetarisch

Allergie? Laat het ons weten!

Frietje om te delen
met truffelmayonaise 4

tosti’s

Chili Cheese Fries
Huisgemaakte frieten • Cheddar •
Jalapeños • Chilimayonaise 6.5

Caprese
Mozzarella • Tomaat • Pesto • Chilimayonaise 5.5

Geroosterde seizoensgroenten 4
Italiaanse salade Geintenkaas • Olijven •
Tomaat • Komkommer 4

25
jaar

brood j es

bij g erec ht en
ho fdam e b i e r c r o q u e t t e n

Geroosterde pompoensalade
Feta • Walnoten • Granaatappelpitten • Gegrilde
courgette • Appel vinaigrette •
Brood • Kruidenboter 13.5

Ham/kaas
Jong belegen kaas • Ham • Chilimayonaise 4

Hofman Café: al sinds 1994 gevestigd in het voormalige
schoolgebouw en theatercafé aan het Janskerkhof en
sindsdien een begrip in Utrecht. Wij voorzien onze gasten
van een lekkere lunch, borrel of een sfeervol diner. En
bieden een ruime keus van meer dan 65 speciaalbieren van
het vat en op fles.
Wij organiseren wekelijks verschillende evenementen met
elke woensdag comedy vanaf 20:30, elke donderdag
livemuziek vanaf 21:00 en dansavonden op elke vrijdag- en
zaterdagnacht vanaf 23:00. Van april t/m september kunt u
tevens plaatsnemen op ons ruime terras op het Janskerkhof.

reserveren@hofman-cafe.nl
Wi-Fi: hofmanwifi
030 230 2470
Janskerkhof 17A - 3512 BM Utrecht

