WELKOM BIJ THE COLOUR KITCHEN
Maatschappelijke impact maken, daar draait
het om bij The Colour Kitchen. Dat doen we met
een commercieel hospitality-concept met een
groot maatschappelijk hart. Samen met onze
gasten en partners maken wij het verschil door
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
een nieuwe kans te geven. We leiden ze in onze
horecabedrijven, bedrijfs- en partycatering op
tot horecaprofessionals met een diploma.
En helpen ze daarna zoveel mogelijk verder op weg
naar een baan. Heb je vragen?
Stel ze gerust aan jouw gastheer of -vrouw!

LUNCHKAART

11:30 - 17:00 uur

LUNCH

SNACKS

Bio tosti kaas
4,50
Bio tosti kaas | ham
4,75
Panini rauwe ham | mozzarella | tomaat
7,50
pesto 		
Soep van de week
4,50
Salade bowl Quinoa ◊
8,50
gerookte kip | geroosterde groenten
avocado | groene pepers | hüttenkäse 		
Salade bowl kikkererwten
8,50
komkommer | rode kool | tomaat
cashewnoten | kwark
Scharrel uitsmijter ham | kaas ◊
8,00
Bruinbrood knolselderij salade ◊
7,50
rosbief | scharrel ei 		
Maisbrood oude kaas | truffelmayonaise
6,50
2 kroketten bruin brood | mosterd ◊
8,00

Chips
3,10
Olijven
4,65
Notenmix
4,65
Kaas met grove mosterd
4,65
Feta met groene peper
4,65
Brood met zoete paprika spread
3,60
knoflookkwark | za’atar 		
Rauwe ham met truffelmayonaise
5,20
Mozzarella gerookte olie | basilicum
5,20
Bitterballen (Palmesteyn)
7,75
Inktvisringen citroen | dip
5,20

= vegetarisch
= Halal
Gerechten met een ◊ hebben een Beter Leven Keurmerk.
Gerechten met een ◊ hebben een MSC Keurmerk.
thecolourkitchen.com | facebook.com/thecolourkitchen | @colourkitchen

Enjoy at
The Colour
Kitchen!

DRANKENKAART
Al onze wijnen zijn biologisch

WITTE WIJN

GLAS

Huiswijn: The Green Wine Company, Spanje Airen
Sauvignon Blanc | Verdejo
frisse zuren, groene appel, droog
3,75
Legendary, Roemenië Pinot Grigio
fris, toegankelijk, citrus
4,00
Les 5 Vallées, Frankrijk Sauvignon Blanc
tropisch fruit, vol, rijp
4,50
La Villette, Frankrijk Chardonnay
complex, houtgerijpt, rijp fruit
4,75
False Bay, Zuid-Afrika Chenin Blanc
perzik, vanille, abrikozen		
Ycaro, Chili Viognier
vol, rijpe appel, rond		

RODE WIJN

GLAS

Huiswijn: The Green Wine Company, Spanje Tempranillo
laurier, lichte tannines, kruidig
3,75
Les 5 Vallées, Frankrijk Merlot | Grenache
kersen, soepel, vijgen
4,50
Sogno del Sud, Italië Nero d’avola
kruidig, rond, soepel
4,50
Legendary, Roemenië | Pinot noir
laurier, kruidig, zwart fruit
4,00
Ycaro, Chili Carmenere
krachtig, rijpe tannines, geroosterde noten		
Tinedo Cala 1, Spanje Tempranillo | Syrah
chocolade, kersen, intens		
Odelouca, Portugal Aregonez | Shiraz
vol, rijp zwart fruit, ronde tannines		

ROSÉ

GLAS

Huiswijn: The Green Wine Company, Spanje Tempranillo
aardbei, fris, fruitig
3,75
Vergel, Spanje Monastrell
grapefruit, licht, gevaarlijk dorstlessend		

FLES

19,50
21,00
23,00
24,50
23,50
24,00
FLES

19,50
23,00
23,00
21,00
24,00
28,00
26,00

FLES

19,50
23,50

DESSERTWIJN
Rietvallei Zuid-Afrika Moscatel
aardbei, peper, licht zoet
Domaine Laougué Gros Manseng | Petit Manseng
licht zoet, ananas, honing

6,00

32,00

6,00

32,00

BIEREN

WARME DRANKEN

Van de tap:
Brand pilsener
3,00
Brand Weizen
4,10
Brand Imperator
4,80
Wisseltap
Zin in een speciaalbiertje? Vraag naar onze bierkaart!

Thee
Muntthee
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Espresso
Dubbele espresso
French Coffee
Spanish Coffee
Irish Coffee
Italian Coffee
Chocolademelk

SAPPEN VAN KEMPEN
Bio sinaasappelsap
Bio appelsap
Bio druivensap
Bio appel | peer

3,50
3,50
3,50
3,50

2,60
3,10
2,50
2,60
2,60
2,95
2,50
3,60
7,80
7,80
7,80
7,80
3,50

DINERKAART

17:00 - 22:00 uur

Wij werken zoveel mogelijk met biologische producten

VOORGERECHTEN
Rilette van lam | gemarineerde vijg | vinaigrette van doperwt | lavendelstroop ◊
Polarbread | runderrosbief | rode ui in zoetzuur | gedroogde tomaat ◊
Vis gepekeld en gerookt cajun style | chipotle pepper | popcorn | zoete aardappel ◊
Soep van de dag met groeten van “Instock”
Spread van mint | komkommer | hüttenkäse | broccoli | amandel | artisjok | citroenrasp
Frisse aardappelsalade | radijsjes in zoet zuur | sumak mayonaise | olijf kappertjes

7,50
8,50
7,50
7,00
7,50
7,50

HOOFDGERECHTEN
Slow cooked beef ragu | pappardelle | parmezaan | poftomaatjes ◊
Roulleau van scharrelkip | truffel | cepessaus | maismousseline ◊
Entrecote | bearnaisesaus | rodewijn jus ◊
Makreelfilet van de grill | gebakken wilde rijst | springroll | oestersaus
ketjap | sesam ◊
Catch of the day ◊
Oeufs florentine | Hollandaise | groene asperge | zoet zuur ◊
Ricotta | lentegroenten | duxelles | home made cepes olie

16,50
16,00
21,50
16,50
dagprijs
16,00
15,00

DESSERTS
Cheese cake | rabarber | citroen sorbet
Verse ananas geflambeerd | vanille roomijs | bladerdeeg
Warm chocolade taartje | zure room | vanille roomijs
Gemarineerd rood fruit | crumble | sorbetijs | sabayon
Kaas

6,00
6,50
8,50
6,00
9,50

FAVOURITE
Onze ‘favourite’ is een favoriet gerecht van een van onze medewerkers of leerlingen.
We vertellen je graag wat de favourite van vandaag is

15,00

BIJGERECHTEN
Bio frieten | mayonaise
Verse salade vraag de bediening
Brood | zoete paprika spread | knoflookkwark | za’atar

3,60
3,60
3,60

COLOUR YOUR Dreams MENU

Teaser MENU

3 gangen

4 gangen

Menu dat aansluit op het lesmateriaal
van onze leerlingen.
27,50

Specialiteit van The Colour Kitchen;
een proeverij van al het beste wat we te bieden
hebben. Alleen per tafel te bestellen.

thecolourkitchen.com | facebook.com/thecolourkitchen | @colourkitchen

33,50

DOOR HIER TE ETEN
MAAK JIJ
HET VERSCHIL

THE COLOUR KITCHEN SOCIAAL ONDERNEMEN MET MENSEN EN BEWUST GEKOZEN
LEVERANCIERS
Voor The Colour Kitchen staat sociaal ondernemen altijd centraal. Ons maatschappelijk hart begint bij
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door hen te helpen met een nieuwe kans. Dit doen we in
een professionele omgeving. Financiële duurzaamheid en stabiliteit zijn daarbij randvoorwaarden.
En het sleutelwoord is aandacht. Want alles wat je aandacht geeft, groeit!
The Colour Kitchen is daarnaast volop in ontwikkeling naar duurzamer werken. We vinden het namelijk
vanzelfsprekend om te helpen de wereld mooier te maken. Onze leveranciers helpen ons hierbij.
Deze zijn bewust gekozen op basis van hun MVO-kenmerken, zoals Max Havelaar en biologisch volgens
Skal-certificatie. Het liefst komen onze leveranciers uit de buurt of in ieder geval uit Nederland.

Het oudste biermerk van Nederland,
karaktervol gemaakt van Limburgs
bronwater.
Deze onderscheidende Utrechtse
brouwerij brouwt 100% biologisch.
Er is sociale werkvoorziening en
een klimaatneutrale bedrijfsvoering.
Origineel en Lecker!

Eén van de weinige koffiebranders op
Nederlandse bodem. MVO-koploper
door 100% certificering, zowel Fairtrade (Max Havelaar) als biologisch of
Rainforest Alliance certified.
Biologisch, lekker en authentiek.
En geen onnodige toevoegingen.
Sap waar fruit trots op is!

De beste worsten produceren op een
verantwoorde manier. De dieren komen
gegarandeerd buiten en krijgen geen
preventieve medicatie. Een ambachtelijke club met heerlijke producten!

Wanneer wij moeten werken met
disposable producten, kiezen we
bewust voor Bioodi. 100% afbreekbaar van hernieuwbare grondstoffen
en restmaterialen. Kortom: Bio-based!

Een origineel merk dat ingaat tegen
de gevestigde frisdrankgiganten.
Milieubewust, duurzaam en met
uitsluitend natuurlijke cafeïne. Zonder
toegevoegde smaak- en kleurstoffen
en met 100% recyclebare flesjes.

