Kleine en GROTE GOESTING (doorlopend 11:30 – 18:00)
Chips zout - paprika

1.50,-

Olijfjes met feta & zongedroogde tomaatjes  🌾

6.00,-

Mexico quesadillas met spinazie, cottage cheese,
champignons, yoghurtsaus (1 of 2 stuks) uit het vuistje
Marrakesh Marokkaanse pittig gekruide filokoekjes
in de oven met muntyoghurtsaus (2 stuks) uit het vuistje
kip/veggie 
Say cheese panini brie, vijgenchutney, noten, rucola 
gandaham, pesto, rucola met lenteslaatje / uit het vuistje

5.00/10.00,8.00,-

7.50,-/6.00,-

Kroket crevette artisanale garnaalkroket van het huis
7.00,-/14.00,met veel verse Oostende garnaaltjes (1 of 2 stuks) uit het vuistje
Vurrukkuluk met Italiaanse kaas van Keymeulen,
12.00,-/11.50,gandaham, pesto, rucola met lenteslaatje / uit het vuistje
Albondigas Spaanse balletjes in pittige tomatensaus met
gegrilde amandelen (200 gr vlees)

12.00,-

Fiesta Mexicaanse nacho’s uit de oven met guacamole
zure room, cheddar, jalapeños en tomatensalsa 

12.00,-

HONGER (11:30 – 14:00)
BROODJES (biostokbrood)
Babe roastbeaf, huisgemaakte tartaar, rucola 🌾

6.50,-

Peyo humus van de dag, grillgroenten, garnituur  🌾

5.50,-

HARTIG
Roma getoast zuurdesembrood, buffelmozarella,
ovenaubergine, parmezaan, gegrilde tomaat,
kiemgroenten / met ovengedroogde ham 🌾

11.00,-/13.00,-

Zwette maan avocado, grijze garnaaltjes, tomaatjes,
limoen, dille 🌾

13.00,-

Vis a vis bagel met gerookte zalm, mieriksroom, dille,
kokommer, tomaatjes, pijpajuin

9.00,-

GROENE BLAADJES
Ali Baba Marokkaanse couscoussalade met botersla,
13.00,-/15.00,granaatappel, sinaas, kikkererwtjes, komkommer, verse
kruiden, geconfijte citroen, yoghurtdressing/met feta 
Terug naar Myconos salade met komkommer, tomaten,
feta, kalamata olijven, rode ui, puntparika

12.50,-

BESTSELLERS
Godfather verse pasta met gehakt, tomatensaus
mediterrane groenten en parmesaan

14.00,-

Godmother veggie pasta van het huis met gegrilde
groenten, tomatensaus en parmesan 

14.00,-

Kroket crevette (2 stuks) met salade van het huis

16.00,-

Kleine Zeemeermin verse pasta, zeevruchten van de week,
grillgroenten, cherrytomaatjes

21.00,-

Kamiel Sergeant varkensburger, gebakken uit, pepersaus
coeur de boeuf, ovenaardappeltjes, lenteslaatje

15.00,-

Neptunus zeegroentenburger, guacamole, geroosterde
boerenkool, ovengegrilde tomaat
seizoensgroenten & ovenaardappeltjes 

14.00,-

KIDS PROOF (TOT 12 JAAR)
De Ballen! balletjes in tomatensaus met
ovengebakken aardappeltjes

10.00,-

Godfather – Godmother 

10.00,-

Kleine Zeemeermin verse pasta, zeevruchten van de week,
grillgroenten, cherrytomaatjes

15.00,-

ZOETE GOESTING 
Artisanale taarten Les Tartes Françoise / Zuivelhoeve Keymeulen 5.50,Huisgemaakte cake

2.50,-

Huisgemaakte brownie
Met zure room, aardbeien en verse munt

3.00,5.50,-

Pannenkoeken (14:00 – 17:30)
Met suiker & boter
Slagroom
Bio confituur
Vers seizoensfruit

veggie
vegan (op vraag)
🌾
glutenvrij (op vraag)

4.00,+1.00,+1.00,+4.00,-

ONTBIJT- en BRUNCHBUFFET OP ZATERDAG
U kan elke zaterdag vanaf 9:30 aanschuiven aan ons
ontbijtbuffet. Vanaf 10:00 wordt dit uitgebreid tot brunchbuffet.
Het ontbijtbuffet
Croissants – koffiekoeken – biostokbrood – geroosterd rozijnenkazen van Belgische bodem - ham – bioconfituur – vers fruit bioyoghurt – huisgemaakte granola – zacht gekookt eitje –
hoeveboter - huisgemaakte cake
Het brunchbuffet is steeds samengesteld uit vis, vlees, gevogelte
en wordt aangevuld met een 5 tal salades uit de mediterrane
keuken. De gerechten veranderen wekelijks.
GRAAG RESERVEREN OF BESTELLEN?
0467 02 93 00 - reservatie@utopiacafe.be
Waar we kunnen respecteren we de korte keten
Berloumi, Berlare - De Trog, Ieper - Zuivelhoeve Keymeulen, Hofstade
De seizoenschuur, Wichelen - Hof Van Piemont, Zellik - Domein De Kluizen,
Herdersem - De Glazen Toren, Erpe-Mere - Cockney’s Gin, Aalst
Save the Queen, Aalst - Garden Gin, Aalst - Wouts Gin, Erpe-Mere
Wenst u als particulier ook met lokale producenten en boeren te werken,
dan kan dit steeds via voedselteams en Lokaal Aalst.
Andere leveranciers uit de regio zijn Maeskesroem, Moorsel
Slagerij De Ridder, Aalst - De Troyer, Erembodegem - Lowie, Aalst
_________________________________________________________________________________________________

Onze gerechten kunnen volgende allergenen bevatten:
schaaldieren - eieren - vis - aardnoten - glutenbevattende granen - lupine
melk – noten - selderij - mosterd - sesamzaad - zwaveldioxide - weekdieren
Wij kunnen u hierover ten allen tijde informeren.

GEZOND GEZIND
Utopiacafé en Gert Van Reckem, personal trainer en Nele
Brusselmans, bekend van de bestseller Gezond Gezind slaan de
handen in elkaar. Gezond Gezind sluit nauw aan bij onze keuken:
licht, gezond, toegankelijk, zuiders en geïnspireerd. In Gezond
Gezind 2, dat recentelijk verscheen staan ook een aantal gerechten
die op onze kaart staan. Voor de augustuskaart gaan wij dan
weer de uitdaging aan om een aantal gerechten van Gezond
Gezind 2 op onze eigen wijze te brengen. Wordt vervolgd…

