Koffie-Ontbijt-Lunch-Borrel-Diner
Welkom bij Warmoes!
Leuk dat je er bent!
Wees welkom voor een goede kop koffie, een frisje, een
glaasje wijn of een biertje van een lokale brouwerij.
Ontbijten of lunchen kan de hele dag, ook kunt u gezellig
dineren.
Wij werken met zoveel mogelijk lokale, biologische en
duurzame producten. Onze belegen September kaas wordt gemaakt
door kaasboer Wilco de Crom, werken wij samen met
Buitengewone varkens en scheiden wij al ons afval in
samenwerking met de Clique.
Onze portionering is ingesteld op zo min mogelijk waste,
mocht u wat extra’s willen is dat geen probleem.
Veel producten maken wij trouwens zelf, zoals de kimchi, rode
ui relish & de hamburgers! Ook is het merendeel van onze
gerechten vega of zelfs vegan! Twijfelt u? Vraag het ons
gerust.
Wilt u bij ons reserveren voor een borrel of diner met een
groep? Vraag naar de mogelijkheden.
Team Warmoes

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

Warme Drank
(koffie van Boot - Panama Birdsong)
Espresso
Americano
Cortado
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Flat white
Babyccino
Chai Latte standaard met havermelk
Warme Chocomelk (met slagroom +0,50)
Thee van Dem Good Chai:
green/black tea/happy belly/cool yin
Verse munt/gember
IJskoffie
(Decafe koffie +0,40)
(Koffie met haver +0,40)

2,90
4,10
3,00
4,10
klein 3,10 / groot 4,30
klein 3,10 / groot 3,70
3,60
4,20
1,00
4,00
3,00
2,80

klein 2,90 / groot

3,50
3,10

Huisgemaakt lekkers
Huisgemaakt lekkers kijk op de bar!

vanaf

2,80

Fris
Roze bunker siropen: plat of bruis?
citrus basilicum, gekke bessen, madam gember,
ijsthee of vlierbloesem
Appelsap Schulp
Verse jus d’ orange
Kombucha Zwamsap citroengras
Fever tree ginger ale
Fever tree ginger beer
Fever tree tonic
Fritz kola/light
Kids limo
Bruis of plat water
klein 2,50 / groot

4,00

3,00
3,50
4,75
4,00
4,00
4,00
3,00
1,00
4,00

Koffie/fris

Ontbijt / Lunch

Ontbijt / Lunch

Huisgemaakte scone met jam & clotted cream
met jam & clotted cream

5,00

Griekse yoghurt
vers fruit & huisgemaakte granola

7,50

Uitsmijter
stel zelf samen met ham/kaas/spek (+0,50 per ingr.)

9,00

Warmoes ontbijt
scone, Griekse yoghurt, brood, kaas & jam
Soep van de dag
met brood en kruidenboter

11,00

5,50

Tosti’s:
- kaas en/of ham

5,00

- geitenkaas, rode ui relish

5,00

- kaas, kimchi

5,00

- cashew spread, kimchi

5,25

Soep & tosti soep en tosti naar keuze

9,00

Salade Warmoes
quinoa, rode biet, feta, rucola,
walnoot, balsamico glaze & brood

12,50

Twaalfuurtje
soep van de dag, oesterzwam kroket, brood,
avocado, belegen kaas & huisgemaakte hummus

12,50

Lunch Bowl (met pulled chicken +1,00)
sushirijst, avocado, mais, tofu, mango, edamame,
wortel, komkommer, wakame & sriracha mayonaise

12,50

Broodje grillworst
truffelmayonaise, rucola & zuur

9,00

Oesterzwam kroketten
2 stuks met mosterd & brood

9,00

Rode bieten wrap:
Huisgemaakte hummus
avocado, gegrilde groente & rode biet

9,00

Linzen falafel
rucola, ingelegde groente & muhammara

9,50

Pulled chicken
avocado, cherry tomaat & frisse yoghurt dip
Wisselend lunchgerecht
vraag ons wat we vandaag hebben bedacht!

Ontbijt/lunch

10,00

vanaf 9,00

Ontbijt/lunch

Bier van de tap
Pils 4,7%
Brothers in law
Tripel 8,4%
Brothers in law
Papa beer - NEIPA 5,5%
Eleven brewery
Pacific IPA 0,3%<
Brothers in law
Warmoes Radler
Huisgemaakte radler! Heerlijk!
De Leckere - wit 4,8%
Lokaler kan bijna niet

Bieren alcoholvrij/arm
fluit / vaas
2,90 / 3,20
5,00
5,50

5,50
3,50
3,50

5,00
4,00
5,50

Bier van fles of blik
Hopart - IPA 5%
Vandestreek - glutenvrij
Australian pale ale 5,8%
Brothers in law
Oma lodewijk - blond 5,5%
Eleven brewery
Tony Majana - hazy IPA 3,5%
Eleven brewery
East coast porter - 7,7%
Brothers in law
Double Fruited sour - 6,5%
Eleven brewery
Pandora - blond 6%
Maximus
Dakhaas - Witzen 5,5%
Maximus
FUGU - saison met Yuzu 6,5%
De kromme haring
Gluiperd - tripel 8%
Hommeles
Paulus - abdij - 7,5%
De Leckere

Playground IPA <0,5%
Vandestreek IPA
Jever pils <0,5%
Alcoholarme pilsener
Palm 0,0%
Alcoholvrij amber bier

5,50
5,00
5,50
5,50
6,00

Wijnen
(van biowijnclub)

Wit
Sauvignon blanc
Secretary Bird - Zuid-Afrika
Pinot grigio
Purato - Italië
Chardonnay viognier
Mas Paillet - Frankrijk

glas / fles
4,50 / 22,50
5,00 / 25,00
5,50 / 27,50

Rood
Nero d’avola
Purato - Italië
Montepulciano
lunaria - Italië

4,50 / 22,50
5,00 / 25,00

Rose

7,00

Purato - Italië

5,50

Cava
Aranleón - Spanje

4,50 / 25,00

5,50 / 27,50

5,00
6,00
5,50
5,50

Bieren

Bieren & wijn

Aperitief

Borrel

Jonge Jenever - Ketel 1
Limoncello - Bonguiorno
Vodka - nul30 vodka uit Utrecht
Tia Maria - Koffielikeur uit Spanje
Hierbas las dunas
Kruidenlikeur uit Zeeuws-Vlaanderen

3,50
4,00
4,50
4,50

Nootjes
Olijven
Kaasblokjes met mosterd
Brood met huisgemaakte dips

2,50
3,50
5,00
6,50

4,50

Portie frites
met truffelmayonaise
Kaastengels
8 stuks met chilisaus
Oesterzwam bitterballen
8 stuks met moutarde Dijon
Vegan mini loempia’s
8 stuks met chilisaus
Indiase Samosa’s
8 stuks met chilisaus
Bittergarnituur
12 stuks

4,50

Cocktails
Limoncello spritz
limoncello - cava - bruiswater

9,00

Aperol Spritz
Aperol - cava - bruiswater

9,00

Hierbas las dunas spritz
Hierbas las dunas - cava - bruis water

9,00

Union ice tea
lemon & leaf rum - Roze bunker ice tea - limoen

10,00

Union rum kola
spice & sea salt rum - Fritz kola - limoen

10,00

030 vodka espresso martini
030 vodka - Tia Maria - espresso

10,00

Hermit tonic
Hermit Gin - sinaasappel - munt - Fever Tree tonic

10,00

Dark-n-stormy
spice & sea salt rum - Fever Tree ginger beer
munt - limoen

10,00

Aperitief

Nacho’s uit de oven
(optioneel met pulled chicken +1,00)
kaas, rode ui, guacamole & jalapenos

8,50
8,50
8,50
8,50
13,00

9,50

Borrelplank
droge worst, kaasblokjes, nootjes, olijven,
zuur, brood & dips

13,50

Vegan borrelplank
linzen falafel balletjes met dips, samosa’s,
gegrilde avocado & flat bread

13,50

Borrel

Aan tafel! (vanaf 17:00)

Loaded Fries

Voorgerechten

Loaded fries rendang
verse frites, rendang,
sriracha mayonaise & limoenmayonaise

9,00

Loaded fries Cajun
verse frites, smashed linzenburger,
sriracha mayonaise & limoenmayonaise

8,50

10,00

Soep van de dag
huisgemaakte soep

5,50

Brood met huisgemaakte dips

6,50

Hoofdgerechten
Dinner Bowl (optioneel pulled chicken +1,00)
sushirijst, avocado, mais, tofu, mango, edamame,
wortel, komkommer, wakame & sriracha mayonaise

12,50

Loaded fries pulled chicken
verse frites, pulled chicken,
sriracha mayonaise & limoenmayonaise

Salade Warmoes
quinoa, rode biet, feta, rucola,
walnoot & brood

12,50

Kidsmenu

Linzenburger
yoghurt dip, romaine sla, tomaat,
komkommer, coleslaw & frites

14,50

Hamburger
kaas, relish, bacon
romaine sla, tomaat, augurk, coleslaw & frites

16,00

Vegan Rendang
pulled jackfruit, jasmijn rijst & sajoer boontjes

15,00

Kroket met frites
oesterzwam kroket met frites & mayonaise

7,00

Kids pasta
kleine pasta voor kids

6,00

Kids bowl
Sushi rice, avocado, mais, mango,
edamame, wortel, komkommer en mayonaise

7,50

Dessert
Huisgemaakt lekkers

Hoofdgerecht

vanaf 2,50

Warmoes bounty & pikeurtje
kopje koffie naar keuze!

9,50

Huisgemaakte crème brûlée

7,00

Hoofdgerecht & dessert

