
Ontbijt / Lunch (tot 16:00)

Croissant jam of kaas 3,50
Griekse yoghurt 7,00
vers fruit & granola
Uitsmijter 9,00
stel zelf samen met ham/kaas/spek (+0,50 per ingr.)
Warmoes ontbijt 10,00
croissant, yoghurt, brood, kaas & jam

Soep van de dag 5,00
Tosti’s
- kaas en/of ham 5,00
- geitenkaas, rode ui relish 5,00
- kaas, kimchi (mag ook met ham +0,50) 5,00
- cashew spread, kimchi 5,25
Soep & tosti soep en tosti naar keuze 8,50

Salade Warmoes 12,50
Parel couscous, rode biet, feta, rucola,
walnoot & brood

Twaalfuurtje 12,50
soep, oesterzwam kroket, brood,
avocado, kaas & huisgemaakte hummus

Lunch Bowl 12,50
sushi rice, avocado, mais, tofu, mango,
edamame, wortel, komkommer & sriracha mayonaise

Broodjes & Wraps
Gezond ham, kaas, tomaat & komkommer 8,50
Grillworst truffelmayonaise, rucola, zuur 8,50
Oesterzwam kroketten 2 stuks met mosterd 9,00
Rode bieten wrap met:
- spicy hummus & avocado 9,00
huisgemaakte hummus, gegrilde groente & rode biet
- pulled chicken 9,50
avocado, cherry tomaat, frisse yoghurt dip

Warme Drank
(koffie van boot - Panama kotowa honey)
Espresso 2,80
Americano klein 2,80 / groot 4,00
Cortado 2,90
Dubbele espresso 4,00
Cappuccino klein 3,00 / groot 4,10
Koffie verkeerd klein 3,00 / groot 3,50
Latte macchiato 3,50
Flat white 4,10
Chai Latte standaard met havermelk 4,00
Thee van Dem Good Chai: 2,80
green/black tea/happy belly/cool yin
Verse munt/gember 3,50
IJskoffie 3,00
(Decafe koffie +0,40)
(Koffie met haver +0,40)

Voor bij de koffie

Huisgemaakt lekkers vanaf 2,50

Fris

Roze bunker siropen: plat of bruis? 4,00
citrus basilicum, gekke bessen, madam gember,
ijsthee of vlierbloesem
Appelsap Schulp 3,00
Verse jus d’ orange 3,50
Kombucha zwamsap rozemarijn 4,75
Fever tree ginger ale 4,00
Fever tree ginger beer 4,00
Fever tree tonic 4,00
Fritz kola/light 3,00
Bruis of plat water klein 2,50 / groot 3,50



Wijnen

Wit glas / fles
Sauvignon blanc 4,50 / 22,50
Secretary bird - Zuid-Afrika
Pinot grigio 5,00 / 25,00
Purato - Italië
Chardonnay viognier 5,50 / 27,50
Mas Paillet - Frankrijk

Rood
Nero d’avola 4,50 / 22,50
Purato - Italië
Montepulciano 5,00 / 25,00
lunaria - Italië

Rose
Purato - Italië 4,50 / 25,00

Cava
Aranleón - Spanje 5,50 / 27,50

Bier van de tap
fluit / vaas

Pils 4,7% 2,70 / 3,00
Brothers in law grote dorst 0,5l: 6,00
Witbier 4,5% 4,50
Brothers in Law - witbier
Papa beer 5,5% 5,00
Eleven brewery - neipa
Broeders 6% 5,00
vandestreek - blond
Warmoes Radler 4,00
Huisgemaakte radler! Heerlijk!

Bier van fles of blik
Yakima Chiefs - IPA 5,9% - 44cl 6,00
Eleven brewery
Hopart - IPA 5% 5,50
vandestreek - glutenvrij
Goud - lager 5% 5,00
vandestreek - glutenvrij
Australian pale ale 5,8% 5,00
Brothers in law
Oma lodewijk - blond 5,5% 5,50
Eleven brewery
Tony Majana - hazy ipa 3,5% 5,50
Eleven brewery

Alcoholvrij/arm
Playground ipa <0,5% 5,50
Vandestreek IPA
Jever pils <0,5% 3,50
Alcoholarme pilsener
Brand weizen 0,0% 4,00
Alcoholvrije weizen
Speelkasteel witbier 0,0% 5,00
vandestreek



Aperitief / cocktails

Union ice tea 9,00
lemon & leaf rum - roze bunker ice tea - limoen
Limoncello spritz 9,00
limoncello - cava - bruis water
Hierbas las dunas spritz 9,00
Hierbas las dunas - cava - bruis water
Union rum kola 9,00
spice & sea salt rum - Fritz kola - limoen
030 vodka espresso martini 9,00
030 vodka - tia maria - espresso
Hermit tonic 9,00
Hermit Gin - orange - munt - Fever Tree tonic
Dark-n-stormy 9,00
spice & sea salt rum - Fever Tree ginger beer -
munt - limoen

Koffie-Ontbijt-Lunch-Borrel-Diner

Welkom bij Warmoes!

Leuk dat je er bent!

Wij zijn sinds kort open op het Hof van Cartesius!
Wees welkom voor een goede kop koffie, een frisje,
een glaasje wijn of een biertje van een lokale
brouwerij.
Op onze kaart werken wij met zoveel mogelijk
lokale, biologische en duurzame producten.

Op onze kaart zijn veel gerechten ook veganistisch
mogelijk, vraag naar de mogelijkheden. Heeft u een
allergie? Laat het ons weten!

Groetjes team Warmoes
(Robin, Daan, Jesper, Joost & Alex)

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08:30 tot 22:00
Zaterdag & zondag 10:00 tot 22:00

Volg ons op instagram @warmoesutrecht
tel. 030 303 63 12 www.warmoesutrecht.nl
wifi: Warmoes ww: Warmoes030



Aan tafel! (vanaf 17:00)

Voorgerechten
Soep van de dag 5,00
huisgemaakte soep

Brood met dips 5,00
wisselende dips

Hoofdgerechten
Dinner Bowl (optioneel pulled chicken +1,00)  12,50
sushi rice, avocado, mais, tofu, mango,
edamame, wortel, komkommer, sojasaus & sriracha
mayonaise

Salade Warmoes (ook vegan) 12,50
parel couscous, rode biet, feta, rucola,
walnoot & brood

Vega Burger 14,50
linzenburger, yoghurt dip, romaine sla, tomaat,
augurk, coleslaw & frites

Hamburger 16,00
runderburger, cheddar, bbq-sauce, romaine sla,
tomaat, augurk, coleslaw & frites

Curry met rijst (licht pittig) 15,00
masala, groenten, bataat, yogurt dip , pappadum &
geroosterde cashew

Dessert
Huisgemaakt lekkers vanaf 2,50
Yoghurt & Fruit 7,00
Vanille yoghurt, vers fruit & amaretti crumble

Kidsmenu

Kroket met frites 7,00
oesterzwam kroket met frites & mayonaise

Pasta Bolognese (vega) 7,00
kleine pasta voor kids

Borrel

Nootjes 2,50
Olijven 3,50
Kaasstengels 8,50
8 stuk met chilisaus
Oesterzwam bitterballen 8,50
8 stuks met moutarde dijon
Vegetarische mini loempia’s 8,50
8 stuks met chilisaus
Bittergarnituur 10,00
9 stuks
Frites 4,50
met truffelmayonaise
Nacho’s uit de oven 9,50
cheddar, guacamole & jalapenos
(optioneel met pulled chicken +1,00)
Borrelplank 13,50
nootjes, olijven, dips, droge worst,
kaas, zuurtje & brood



Graag bedanken wij;

Brothers in Law - Buitengewone Varkens - GEPU -
Boot Koffie - Roze Bunker - Vandestreek - Eleven
Brewery - de Clique - drankenhandel Nectar -
Biowijn club -


