BROOD

U kunt kiezen uit lichte of donkere
boerenboterhammen
Broodje kroket 7,50
Twee rundvlees kroketten met mosterd
en rucola
Broodje kroket vega 7,50
Twee kroketten van de vegetarische
slager met mosterd en rucola
Broodje humus 7,00
Groene humus van spinazie en kruiden,
ingelegde groenten en walnoten
Broodje makreelrilette 8,25
Makreelrilette met Granny Smith
en mierikswortel
Broodje frittata 7,50
Huisgemaakte frittata uit de oven
met paprika, courgette, kruiden en aoli

Wat je eet
bij keet...
Croissantje 2,50
Tosti 6,50
Ham/kaas
Tomaat/kaas
Extra topping spinata romana 7,50
Tosti Keet de Luxe 8,00
Wisselt per week. Vraag aan de bediening

TACO

Soft taco pulled pork 11,50
Drie kleine soft taco’s met pulled pork,
koolsla, barbecuesaus en limoen
Soft taco pulled jackfruit 11,50
Drie kleine soft taco’s met pulled jackfruit,
koolsla, barbecuesaus en limoen

SALADE

Maaltijdsalade 11,00
Wisselt per week. Vraag aan de bediening
Humus bowl 11,00
Kikkererwten, linzen, couscous,
geroosterde bloemkool en huisgemaakte
guacamole

Heb je een allergie? Laat het ons weten.

SOEP

Soep van de dag 5,50
Vraag aan de bediening
Minestrone soep 6.5
Goed gevulde soep met witte bonen,
tomaat, selderij en wortel

Voor de KINDEREN

Tosti kaas & ketchup 4,00
Boterham pindakaas 2,50
Boterham hageslag 2,50

ZOET

Appeltaart 3,95
En wisselend aanbod

BORRELHAPPEN

Bieterballen 6 st. 6,00
Bieterballen 8 st. 7,50
Met yoghurtsaus
Bitterballen 6 st. 6,00
Bitterballen 8 st. 7,50
Met mosterd
Bitterballen vega 6 st. 6,00
Bitterballen vega 8 st. 7,50
Met mosterd

Kaasvingers 6 st. 6,00
Kaasvingers 8 st. 7,50
Met zoete chilisaus
Borrelmaatjes 6 st. 6,00
Borrelmaatjes 8 st. 7,50
Diverse snacks
Nacho’s uit de oven 7,50
Kaas, zure room, guacamole, rode salsa
Nacho’s Keet de Luxe 10,00
Kaas, zure room, guacamole, rode salsa,
pulled pork of pulled jackfruit
Gesmolten camembert 7,50
Met aardbeiencompote, walnoten,
balsamico en brood

BORRELPLANK

Vanaf 2 personen 7,50 p.p
Kaas, vleeswaren, olijven

AVONDKAART

Wekelijks wisselende gerechten
op donderdag, vrijdag en zaterdag
Houd onze socials in de gaten

Bij Keet ben je thuis!
café keet - koffie en keuken
Kanaalweg 30, 3526 KM UTRECHT • T. +31 (0)6 419 106 87 • reserveren@cafekeet.nl
wifi: Cafe Keet vrienden • wachtwoord: koffieenkeuken

