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www.urbanchef.nl

volg ons

info@urbanchef.nl  |  026 351 89 27

FOOD FOR 

YOUR SOUL



te bestellen vanaf

Heb je al eens bij ons gegeten?
En wil je al dat lekkers ook graag 
thuis serveren? DAT KAN!

Neem snel een kijkje in ons menu.
Mocht je niet kunnen kiezen, je 
wilt wat aanpassen of liever toch 
iets heel anders? OOK DAT KAN! 

Wij helpen je graag!

URBAN CHEF AFHUREN? (buiten openingstijden)

Ideaal voor een feestje, bruiloft, verjaardag, 
baby shower, jubileum of omdat je het leven 
wilt vieren. Lekker geen rompslomp in huis. 
Wij doen de inkopen, regelen de borden, 
bestek, glazen, koken, vullen de wijntjes op 
tijd bij én ruimen alles op. 

Dit alles in een thema die bij jou past. 
Samen creëren we de sfeer.

Vraag naar de mogelijkheden: info@urbanchef.nl of 026 351 89 27

catering
Wij houden van eten! Heel veel zelfs. In alle vormen en smaken. 
We kunnen er eindeloos over praten en graag met een hapje en een drankje erbij.
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BIO KOFFIE

verse muntthee 

ch ocol a demel k melk / wit / puur

Assam  / Earl Grey / Paradise Apple Blossom
China Green Sencha / Rooibos Blood Orange
Mandarin Parfait / Lime Ginger / Donna Camilla

CHAI LATTE 3.00

3.50

gewo
on

Urban Chef WARME DRANKEN

regular large

LUNGO

ESPRESSO

RISTRETTO

ESPRESSO MACCHIATO

CAPPUCCINO

CAFFÈ LATTE

LATTE MACCHIATO

ICE COFFEE

MOCHA    met chocolademelk

2 soorten: Colombia Espresso Organic of Urban Selectie



allem
aal

lekker fris

HOMEMADE ICE TEA

CHARITEA

KOUDE DRANKEN

jus d’orange versgeperst

CHAUDFONTAINE rood / blauw

ice tea sparkling

BITTER LEMON
tonic

COCA COLA light / zero

FAN TA

SPRITE

ice tea green

S. PELLEGRINO

Cassis

appelsap troebel

bio appel-vlierbessen

bio appel-aardbei 3.50

3.50

3.00
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Lemonaid

verschillende smaken

verschillende smaken



NASTRO AZZURRO
3.75

proost

Urban Chef ALCOHOL

TRIPPEL

kornuit

stender alcoholarm

radler

BLOND

DUBBEL

WIJN glas

4.00

glas

5.00

fles

20.00

beugel 4.00

4.00

4.00

4.00

3.75

2.50

2.50

puur weizen

3.00

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

4.00

bok

wit / rood / rosé

PEGASUS

DONKER

BLOND

Een donker Brown Ale met 
karameltinten en een licht hoppig aroma

Lekker lokaal biertje.

Een krachtige India Pale Ale, 
bitter en kruidig van smaak

Premium pilsener mét smaak,
verfrissend subtiel hoppige afdronk.

Een stoere, krachtige 
lichtblonde tripel

Een smaakvol bier met 
bloemig-citrusachtig aroma

Donker bockbier met 
een vleugje koffiesmaak.  

5,2%

7,5%

6,2%

8,5%

7,5%

5,2%

EEF



gewo
on

Urban Chef

wentelteefjes met vanille  
crème fraîche

dikke boterham met avocado,  
kaas en gepocheerd ei

Griekse yoghurt, fruit 
en huisgemaakte granola

dikke boterham met ham,  
kaas en gebakken ei

American pancakes met  
maple syrup, room en fruit

5.00

h a m & egg

OH ZO 
GEZOND

ONTBIJTJE DELUXE

ontbijtje zoet

GEWOON 
LEKKER

TOT 12 UUR



gewo
on

Urban Chef

URBAN ASSORTI

URBAN BROWNIE

chef's Experiment

SCONE

just apple pie

AWESOME DATE PIE

CARROT CAKE

CHEESECAKE

Bastogne coffee pie

Urban Break

ROALD DAHL

WHITE CHOCO HON EY

ZOET ZOET ZOET
0.50

slagroom 

niets meer en niets minder

chocochocochoco

‘mannen’taart

de beste in de stad... écht!

met een vleugje sinaasappel 

beste combi ooit 

fluweelzacht met honing

room & jam

mmmmmmm...

verrassing

combinatie van hartig & zoet

glutenvrij

lactosevrij 3.00

3.00

3.75

3.75

3.75

8.00

3.75

2.50

4.50

5.75

3.75

4.50



Bruschetta: twee geroosterde boterhammen van desembrood

gewo
on

Urban Chef

GEGRILDE KIP

VEGGIE

zalm

BRIE

bospaddenstoelen en 2 spiegeleieren

kip, bacon, avocado en Parmezaanse kaas

gegrilde groenten en geitenkaas

biefstukreepjes, gegrilde groenten en blauwe kaas

tonijn, rode ui en kappertjes

huisgerookte bio zalm, avocado en mierikswortelsaus

TUNA MELT

BIEFSTUK

paddenstoelen

BRUSCHETTA KOUD

BRUSCHETTA WARM OF SALADE

8.50

beenham, cheddar en avocado

geitenkaas, hummus, spinazie en tomaat

gepekeld rundvlees, mosterd en augurk

huisgemaakte tonijnsalade

Parmaham, buffelmozzarella, zongedroogde tomaatjes, rucola en pesto

buffelmozzarella, zongedroogde tomaatjes en pesto

brie, bacon en garlic-onionjam

PARMA

Italiano

HAM & KAAS

PASTRAMI

tonno

vegaLUNCH

14.00

echt... alleen voor kinderen

BAMBINI pasta, soep of boterham 
met beleg naar keuze 4.50

SPECIAL VAN HET HUIS



gewo
on

Urban Chef

URBAN CHEF SPECIAL

QUICHE

CHEF’S SOEP

vlees, vis of vega

vlees, vis of vega

met brood en pesto

QUICHE ASSORTI

8.50

9.50

7.50

10.00

10.00
URBAN PASTA

urban lasagne

100% beef, huisgemaakte 
vegaspread

Texaanse bbq klassieker,  
goddelijk stuk rundvlees

met nachos en jalapeño

met gebakken ui, cheddar  
en jalapeño 

huisgerookte bio zalm met  
truffelmayonaise

keuze uit 3 gerechten 
uit de vitrine 

pulled salmon

CHEESE STEAK

URBAN CLASSICS

URBAN BURGER

Brisket on a bun

15.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Pulled pork

EXTRA TOPPINGS

bijna 
alles

nachos

gegrilde groenten

jalapeño

cheddar

bacon

ei

1.50

2.00
gratis

1.00
1.25

1.50



vanaf

gewo
on

Urban Chef

sweet 
symphonie

ARRANGEMENTEN

BRUNCH

high tea

italiaanse

proeverij

diverse sandwiches, yoghurt met 
homemade granola en seizoensfruit, 
gebakken eitjes en wentelteefjes

diverse sandwiches, homemade taarten, 
quiches, scones met jam & room 
en verschillende biologische theeën 

een perfecte combinatie van warme 
gerechten uit de vitrine (dayspecials) 
en verschillende antipasti

speciaal voor de zoetekauw, variatie 
op high tea met veel homemade 
zoetigheden, thee of koffie 

15.00

20.00

20.00

20.00


