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koffie

thee

koffie
espresso
espresso macchiato
cappuccino
latte macchiato
cafe latte
flat white
cafe americano
warme chocomelk

2,3
2,3
2,3
2,4
2,8
2,5
3,4
2,3
2,4

met slagroom
met sojamelk
met siroop  
      XL

0,6
0,0
0,6
1,0

thee
munt thee
munt gember thee
chai latte

fris
cola, cola light
spa rood, spa blauw
fanta, bitter lemon, tonic
ice tea, ice tea green
cassis, rivella, ginger ale
chocomelk, fristi, melk
biologisch sap
appel, peer of bessen

koffie
specials
koffie tiramisu
koffie salted caramel

3,9
caramelsiroop en zeezout
  
koffie go nuts
3,9
hazelnootsiroop en amandelen   
irish coffee - whiskey
italiaanse coffee - amaretto
french coffee - cointreau
spanish coffee - tia maria
stael coffee - drambuie

5,9
5,9
5,9
5,9
5,9

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4    
2,6

jus

3,9

amandel, bitterkoekjes en cacao

2,4
2,7
2,9
2,9

verse jus

3,3

jus aardbei en basilicum
jus ananas en munt

3,5
3,5

jus met fruit
smoothie met fruit

3,5
3,5

kies uit
aardbei - ananas - banaan framboos -kiwi - mango

zoet
appeltaart
carrotcake
cheesecake
chocotaart

3,5
3,5
3,5
3,5

shortcake

2,9

muffin

2,7

caramel of maple en pecan

ontbijt

vanille of bosbes

tot 12.00
goed begin*

5,2

brownie
red velvet cake

2,7
2,7

beter begin*

7,2

scone

1,5

macaron

1,9

croissantje-jam-jus

croissantje-jam-jus-broodjeham-kaas

zoet begin*

croissantje-scone-jamclotted cream-jus

beste begin*

croissantje-jam-jus-broodjeham-kaas-eitje-fruit

7,2

9,2

met jam
met clotted cream
met lemon curd

citroen, yoghurt-zwarte bes
of gezouten caramel

* inclusief koffie of thee
   (latte macchiato of munt thee 0,40 extra)

croissantje

met jam en boter
met kaas

volle yoghurt

met vers fruit
met honing en walnoten
met biologische muesli

1,6

0,6
1,0

3,5

1,0
0,5
0,5

high tea
19,5

alleen op reservering

0,5
0,8
0,8

brood
keuze uit donker, wit of desem
pulled pork - Brandt&Levie

7,9

met chilimayo of BBQ saus

club kip

8,9

kip, bacon, tomaat

4,9

kip, tomaat, guacamole
kip, tomaat-mangosalsa

4,9
4,9

tomaat, bacon, guacamole en ei
honing-mosterddressing

chilisaus en sesam

carpaccio

7,9

salami
salami, roomkaas

3,9
5,9

parmaham, roomkaas

5,9

met truffelmayo

zontomaatjes en pesto
zontomaat

BLT

4,9

bacon, sla, tomaat en mayonaise

gezond

5,9

ham, kaas, ei,  komkommer,
honing-mosterddressing en tomaat

ham

3,9

club vega

8,9

falafel en rucola
avocado en tomaat
humus en avocado

7,9
4,9
5,9

oude kaas, tomaat, avocado en ei

brie
brie, appel

3,9
4,9

geitenkaas, honing

5,9
4,9

tijm en honing (warm)
brie, bacon (warm)
tijm en walnoot (warm)

geitenkaas, bacon,

6,9

mozzarella, tomaat

4,9

mozzarella, salami

6,9

oude kaas
oude kaas, truffelmayo

3,9
4,9

frambozendressing en
tomaat (warm)
en groene pesto

tomaat en parmezaan (warm)

en pijnboompitjes

jonge kaas
jonge kaas, mosterd

3,9
4,9

en pijnboompitjes

club zalm

8,9

tonijnsalade

4,9

met komkommer en avocado
met augurk en kappertjes

tuna melt

5,9

zalm, spinazie

7,9

tonijnsalade met gesmolten
cheddar

amandelen en citroenmayo

tosti
ham en kaas
salami en oude kaas
parmaham en mozzarella

3,9
4,9
5,4

hotdogs
Brandt en Levie
classic dog

met augurk, uitjes, mosterd,
ketchup en zuurkool

BBQ dog

8,9
8,9

met bacon, cheddar en BBQ saus

tropical dog

8,9

met mango, tomaat en chilisaus

soep
tomatensoep
pompoensoep
seizoenssoep

5,9
5,9
5,9

geserveerd met croutons en een
snee brood

salade
kip, mango, tomaat, feta,
chilisaus en sesam

geitenkaas, dadels, walnoot
bacon en frambozendressing

zalm, avocado, komkommer,
amandel en citroendressing

croutons, bacon, ei, parmezaan,
rode ui en pesto

kijk op het
krijtbord voor
onze specials

falafel, feta, zontomaat en pesto
geserveerd met een snee brood
klein 6,9		

groot 9,9

witte wijn
Lost Luggage
Verdejo en Sauvignon Blanc
frisse spaanse wijn met een lange
afdronk

high wine
19,5

alleen op reservering

rose

Forte Alto
Pinot Grigio

frisse italiaanse wijn met peer- en
appeltonen

Tierra Allegre
Tempranillo

  

fruitige biologische spaanse rosé

Cadastres
Roussane

glas 3,9		

fles 19,5

kruidige en volle zuid-franse wijn
glas 3,9		

fles 19,5

rode wijn
Negro di Pepe
Negroamaro

elegante en kruidige italiaanse wijn

Lost Luggage
Tempranillo

kruidige en sappige spaanse wijn

Heraclio Tinto
Cabernet Sauvignon

La Jara
Prosecco

frisse italiaanse wijn met een lichte
bubbel
fles 24,5

  

sappige spaanse wijn met een scherp
randje
glas 3,9		

bubbels

fles 19,5

Pasdutout
alcoholvrije prosecco

alcoholvrije wijn met een bubbel
flesje 5,9

borrel

bier

vanaf 14.00

De Leckere

bitterballen per stuk*  

0,9

oude kaas, mosterd       geitenkaas
spinazie, blauwe kaas       humus
hollandse garnalen       thaise kokos
pakistaanse curry
      chorizo
tomaat en mozarella       rundvlees
*minimaal 5 stuks in totaal

uiringen
calamares
nacho’s

5,9
5,9
5,9

met kaas en guacamole

Pilsener                   5%

2,9

Witte Vrouwen     5%

3,3

Gulden Craen       6%

3,8

karakteristieke pilsener van volle
mout en frisse hop

sterk verfrissend bier op basis van
witbier en weizen

blond bier met karakter

       

vraag naar ons De Leckere
biertje van het seizoen

staelplank
voor twee
brood

6,9

vega

9,9

met humus, pesto en truffelmayo
bitterballen (vega), falafel,
uiringen

Warsteiner Radler  2,5%

3,2

alcoholvrij bier       

3,2

mild-hoppig bier met een
verfrissende citroensmaak

vis                                                12,9
bitterballen (garnaal en zalm)
calamares, tuna melt

vlees                                           14,9
bitterballen (chorizo en rund),
parmaham, hotdog,
pulled pork (Brandt&Levie)

bier en ballen
6,9
een biertje naar keuze met
vijf bitterballen
(rundvlees of vega)

werfkelder
Iets te vieren? Vergadering?
Neem dan een kijkje in onze sfeervolle historische werfkelder met
uitzicht op de Oudegracht, waar groepen tot 50 personen
van harte welkom zijn.
In overleg kunnen wij een passende offerte opstellen voor een
uitgebreide borrel, vergaderarrangement, koffie met taart of een
heerlijke lunch.
Stuur ons een mailtje op info@stael.nl met je vragen en wensen en
informeer naar de mogelijkheden.

Naast Stael bevindt zich Sector 3, onze winkel. Sector 3 is maandag
tot en met zondag geopend van 8-18 uur.
Even snel een koffie to go of een broodje voor onderweg?
Verse roomboter croissantjes, ook op zondag!
De beste macarons van Utrecht!
We hebben regelmatig nieuwe producten, dus kom snel een kijkje
nemen en laat je verrassen.
Voor grotere groepen bezorgen we onze belegde broodjes ook
op locatie!

