
MENUKAART

Woensdag t/m vrijdag open van 11:00 tot 23:00
Zaterdag en zondag open van 10:00 tot 23:00

ontbijt - lunch - diner
flexwerken - vergaderen - (privé)borrel 

ook voor grote groepen en afhuur

info@destraatweg.nl - 06 - 15 597 597



Welkom bij Drink en Eetlokaal De Straatweg!

Wat zijn wij trots dat jij bij ons bent aangeschoven. Wij zijn Rens en Jessica en 
vertellen je graag wat over ons Drink en Eetlokaal. 

Het begin 
Vanuit ons oude huis in de Knopstraat keken wij meer dan 10 jaar op dit 
prachtige pand uit. We vroegen ons altijd af wanneer er horeca in zou komen. 
Toen dat niet kwam… hebben we het zelf maar gedaan. 

Historie 
Ons pand is in 1901 gebouwd als onderdeel van het gemeentelijk slachthuis. 
Destijds stond het slachthuis nog midden in de weilanden. Deze geschiedenis 
zie je terug in het bord boven de WC’s. Er ontsnapten weleens koeien uit 
het slachthuis die vervolgens in de wijk gevangen moesten worden door het 
personeel. In ons logo zie je de directeur die een koe probeert te vangen.

Samen met de buurt
Meer dan 300 buurtbewoners hebben ons geholpen met de 
crowdfundingcampagne in de zomer van 2020. Zonder hun hulp hadden we dit 
nooit kunnen realiseren! 

Lokaal
Wij serveren veel Utrechtse producten omdat we hartstikke trots zijn op ons 
stadsie. De menukaart staat vol met Utrechtse specialiteiten zoals de spoorpunt. 
Over lokaal gesproken: De voetensteun bij de bar is gemaakt van spoorrails 
afkomstig uit Wisselspoor. Aan de bar zit je dus altijd op het goede spoor.

Bier
Wij zijn het enige café dat alleen maar Utrechts bier schenkt. Proef vooral ons 
Straatweg Blond, speciaal voor ons gebrouwen door vandeStreek.

Flexwerken
Je hebt waarschijnlijk wel door dat we van alle markten thuis zijn. Zo kan je bij 
ons elke dag flexwerken, als je maar een hapje of drankje afneemt. 

OVER DE STRAATWEG
We werken samen met &meer 
Veel van de decoratie aan de wanden is door onze buren van &meer - van 
nummer 275 - gedaan. 
 
&meer is bekend geworden met borden die je kan 
gebruiken als wandversiering; de wand boven “de blauwe 
bank” is hier een goed voorbeeld van. Tegenwoordig kun 
je allerlei mooie decoratieve objecten bij &meer kopen: 
wat dacht je van de dieren in de kinderhoek. Gelijk een 
bord, dier of iets anders mee naar huis nemen? Scan de 
QR code en schaf het direct aan! 

Grote groepen: van vergaderen tot verjaardagsborrel
Grote groepen zijn bij ons meer dan welkom! In een aparte ruimte lunchen, 
dineren of vergaderen? Dat kan bij ons; vraag naar de mogelijkheden. Op 
maandag en dinsdag kan je ook meerdere ruimtes huren. Tevens bieden wij onze 
borrelhoek aan voor groepen, zoals een verjaardagsborrel of een bierproeverij.

Onze to-do-list: kinderbioscoop, pubquiz, bierproeverij, sjoelen, etc.. 
Je zou er bijna stress van krijgen maar onze activiteitenagenda zit bomvol! 
Kijk op onze website voor de agenda. Om een tipje van de sluier op te lichten: 
elke zondagochtend is er kinderbioscoop (gratis inloop), elke donderdagavond 
sjoelen en elke laatste woensdagavond van de maand pubquiz (wel 
aanmelden!). 

Wedstrijden van het Nederlands voetbalelftal zenden wij uit op groot scherm en 
daarnaast hebben wij nog heel veel leuke andere activiteiten! 
Kijk op www.destraatweg.nl voor de agenda.

Veel plezier bij De Straatweg!

Groeten,
Rens en Jessica



Koffie van KEEN – in Utrecht gebrand
Koffie    2,5
Espresso    2,4
Dubbele Espresso             3,4
Cappuccino    3,5                
Latte Macchiato    3,6
Koffie Verkeerd    3,6                        
Flat White     3,6

Sojamelk      +0,2
Havermelk   +0,5   

Wist je dat KEEN koffie is gebrand van een Braziliaanse boon
die rechtstreeks wordt ingekocht bij de boer?

Warme chocomel (met slagroom +0,5)    3,0
  
      
Thee 
Thee van Mr. Jones – diverse smaken 30cl   2,9      
Verse Muntthee 30cl   3,5
Verse Gemberthee 30cl   3,5
Verse Gember & Muntthee 30cl   4,0

De Straatweg Water
Gezuiverd en gekoeld bronwater – plat of bruis
Glas  20cl   2,7
Fles  70cl   6,0

DRANKKAART
VeganGlutenvrij

Frisdranken
Coca Cola – Coca Cola Zero – Fanta – Sprite - Bitter Lemon 20cl   3,0
Fever Tree Indian Tonic Water       20cl   4,0
Fever Tree Ginger Beer 20cl   4,0

Roze Bunker - van de fruitslager - plat of bruis 35cl   4,5
• Citrus Basilicum: met friszure citrus en aromatische basilicum 
• Wilde IJsthee: een wilde mix aan lokale kruiden
• Madame Gember: met gember en fruitige, vurige madame jeanette
• Gekke Bessen: een vernieuwende Nederlandse cassis
• Vlierbloesem: gemaakt van kleine, geurige bloemetjes

Sappen & Melk
Verse Jus d’Orange 20cl   4,0  
Appelsap 20cl   3,0
Fristi 20cl     3,0
Chocomel 20cl   3,0
Ranja 20cl   1,5
Glas volle melk  20cl   3,0

Lekker voor erbij
Spoorpunt    5,0
Utregse lekkernij gemaakt van het zoet van gister
Appeltaart    5,5
Cheesecake    5,5
Choco Coco van Sharp Sharp (nootvrij) OP=OP    5,5
Lemon & Limes van Sharp Sharp OP=OP    5,5

Slagroom  +0,5 

Utregse Feesttaart (6/12 personen) 36,5 70,0
Taart in de kleuren van ons stadsie, gemaakt van Utregse spoorpunten, getopd 
met chocolade en een heerlijke sabayon van een echt Utregs biertje. Meer dan 
genoeg voor 6 of 12 personen. Graag een week van tevoren aanvragen.



Bijna 40 echte Utregse biertjes! Allemaal gebrouwen binnen de grenzen van 
ons mooie stadsie. Onze bieren, die we afwisselen, staan op de *tromgeroffel*... 
wisselkaart. Deze staat op jouw tafel, op de bar en op ons bierbord.

Pils

De Leckere Glaasje Tap 25cl 5,0%   3,0
De Leckere Groot glas Tap 50cl 5,0%   5,8
De Leckere Pitcher Tap 140cl 5,0%  15,5
Wist je dat alle bieren van brouwerij De Leckere biologisch zijn?

Blond
Vol trots presenteren wij het Straatweg Blond! In samenwerking met brouwerij 
vandeStreek is deze heerlijk doordrinkbare blond tot stand gekomen. 
vandeStreek Straatweg Blond Tap 25cl 5,5%   4,8
De Leckere Paulus Fles 25cl 7,5%   5,5

Donker

De Leckere Cromhout Fles 25cl 6,5%   5,5
   

IPA

vandeStreek Hop Art Tap 25cl 5,0%   5,0
Oproer Refuse/Resist Imperial IPA Fles 33cl 8,5%   7,0

NEIPA

vandeStreek Hazy Weekend Tap 25cl 6,6%   5,2

Porter/Stout

De Kromme Haring The Original Smokey Porter Fles 33cl 8,5%   7,5

ONZE VASTE BIEREN Glutenvrij

Quadruple / Barley Wine

De Leckere Blauwe Bijl Fles 25cl 10,0%   6,0

Saison

De Leckere Sonnenborgh Fles 25cl 6,2%   5,5
De Kromme Haring Fugu (met yuzu) Fles 33cl 6,5%   7,0

Tripel

De Leckere Razende Swaen Tap 25cl 8,0%   5,0

Wit

De Leckere Glaasje Witte Vrouwen Tap 25cl 5,0%   4,2
De Leckere Groot glas Witte Vrouwen Tap 50cl 5,0%   8,0

De Leckere White Cascade - Weizen IPA Fles 25cl 5,5%   5,5

Alcoholarm of -vrij

De Leckere Pils 0.5 Fles 25cl 0,5%   3,2
De Leckere Weizen 0.2 Fles 25cl 0,2%   4,0
vandeStreek Playground - IPA Fles 33cl 0,5%   5,5
vandeStreek Fun House - New England IPA Blik 33cl 0,5%   5,5
vandeStreek Speelkasteel - Wit Blik 33cl 0,0%   5,5

Kijk op de wisselkaart voor de tijdelijke bieren! 
Jouw eigen bier
Heb je zelf ook een biertje gebrouwen en lijkt het je wel wat als dit op de kaart 
komt te staan? Geef het dan door aan Rens.

Bierproeverij                17,5 p.p
Ga met je vrienden/collega’s/teamgenoten op wereldreis met een 
proeverij van 5 Utregse bieren. Met een mooi verhaal en bitterballen. 
Van tevoren reserveren.



Wit

Sierra Noble, Sauvignon Blanc, Chili     4,8/24,0
Fris en fruitig daar word je blij van. Heerlijk gevarieerd smaakpalet. 
Proef zelf maar! 

Domaine Peiriere, Viognier, Frankrijk     5,8/29,0
Heerlijke viognier uit Pays-Doc met smaken van abrikoos en perzik, dus de 
vitamientjes zijn binnen. Droog en ietwat zurig. Op de fles staat een kasteel en 
réserve, dat zit wel goed. 

DÃO Encosta da Vinha, Portugal OP=OP     5,5/27,5
Aan de basis van deze duurzame vegan wijn staan 3 niet uit te spreken 
wijnrassen: Encruzado, Malvasia fina en de Fernão pires. Tropisch fruit, 
groene kruiden, citrus, passievrucht. 

Maison les Aubes, houtgerijpte Chardonnay, Frankrijk     6,5/32,5
Deze wijn heeft een goede bos hout voor de deur. Vol, rond. Wie hout er niet van? 
 
Carl Jung 0.0, Chardonnay, Duitsland OP=OP     4,5/22,5 
Onze wijnleverancier zegt dat je alcoholvrije wijn eigenlijk niet bij de wijnen mag 
zetten, maar toch we doen het. Abrikoos, tropisch fruit en een beetje groene 
appel. 

Klostor Liebfraumilch, Duitsland     4,5/22,5
Zoeter dan dit wordt het niet. 

Rosé

Legendary, Pinot Grigio, Roemenië     5,0/25,0
De naam zegt het al. Dit is onze glitter gladiool. Één groot feest. 
Ongeacht op welk tijdstip je deze pinot grigio drinkt. Is licht kruidig en 
smaakt naar rood fruit, snoep en zoals je wil, zuurstok. En Vegan.

WIJNEN

Rood

Paseo of Portugal, 4 druivenrassen, Portugal     4,8/24,0
Met de fiets uit Portugal gekomen. Potpourri aan Portugees druivengeweld. 
Zwart fruit, bramen, karamel, jammig. Volle kersenachtige rode wijn. Ech waor!

DÃO Encosta da Vinha, Portugal OP=OP     5,5/27,5
De ecologische rode wijn met een vinkje voor Vegan op de fles.  
Romig met smaken van drop, kers en zwarte bes.

Callesella, Primitivo, Italië     6,0/30,0
Primitivo uit Puglia. De alliteratie uit Italië. De soepele baas uit de hak van de 
laars. Kersenjam, kaneel, nootmuskaat. 

Les Bertholets, Grenache, Syrah en Mourvèdre, Frankrijk OP=OP     6,5/32,5
Deze GSM doet niet onder voor de zaktelefoon. Altijd bereikbaar voor een goed 
gesprek of een lekker diner. Gerijpt op houten vaatjes met zwart fruit en mocca. 

Zuccardi, Valles Malbec, Argentinië          45,0
Heer en meester die zich alleen per fles laat nuttigen. Dik en stevig. Chocola, 
braambes en vrij weinig tanines. Mooiste jochie van de klas.

Port

Kranemann Tawny   6,5
Intens en complex. Karamel, rozijn en tabak.  

Kranemann Ruby   6,5
Zwoel en puur. Zwarte bes, cacao en krenten.

Cava

l’Anea, Brut, Spanje     5,8/29,0
Op en top plezier met deze Spaanse bubbel. 
Lekker bruisend, fris en stuivend.

Vegan



COCKTAILS & MIX
De favoriete cocktails van ons personeel. 

Darans Old Fashioned    8,0
Jameson, suikersiroop, Angostura bitter en een citroentje.

Loetjes Muil    9,5
Moscow mule van Absolut wodka, Fever Tree Ginger Beer, limoensap en munt.

Rens’ Long Island Iced Tea    9,5
Absolut wodka, tequila, rum, Cointreau, gin en niet te veel cola.

Tims White Russian    8,5
Absolut wodka, Tia Maria en room.

Gin Tonic met en zonder alcohol
Fever Tree Indian Tonic Water met Utregse Langdom Gin.    9,5
Fever Tree Indian Tonic Water met Gin Sin (lekker kruidig zonder alcohol).   7,0

Non-Alcoholico    4,5
Blader terug voor de Roze Bunker cocktails. Zonder alcohol.

Andere mixdrankjes
En natuurlijk kunnen wij nog allerlei mixdrankjes maken, zoals de screwdriver, de BaCo, 
highballs en de oude vertrouwde whiskeycola. 

STERK
Cognac
Montifaud VSOP   6,0

Gin
Langdom Utregse Gin   5,5
Ginsin Gin maar dan 0,0%   3,0

Jenever
Zuidam Jonge graanjenever   3,5

Likeur
Amaretto   3,7
Baileys   4,0
Cointreau   4,0
Licor 43   3,7
Limoncello Botcello Limoncello uit ons stadsie   5,5
Sambuca   3,7
Kahlua   4,0

Rum
Bacardi   4,0
Malibu   3,5

Tequila
Sierra Met citroentje en zout   4,0

Whiskey
Jameson   4,0
Teeling Single Malt Ierse whiskey   7,0
Dalwhinnie 15 years   7,0
Ardbeg 10 years - beste whiskey ter wereld. En dat ruik je.   8,0

Wodka
Absolut   4,0



LUNCHKAART

Soep 
Geroosterde Paprika-Tomatensoep met brood.
Soep van de dag met brood.

   6,5
 dagprijs

Tostieeeees! 
• Kaas. Ham. Ham&kaas (+€0,5). 
• Vlammende Tosti Salami, jalapeños, kaas en andalouse saus.

  5,5
  6,5

Broodje warm vlees
Broodje warm vlees (geen broodje bakpao) met pindasaus.                    

  9,5

Uitsmijter of omelet 
Veel eieren. Met ham, kaas of spek. 
Kan je niet kiezen? +0,5 per extra ingrediënt.

  8,5

Yoghurt plus 
Yoghurt, fruit van het seizoen, granola en honing. 

  7,5

Haverpannenkoek 
Pannenkoek gemaakt van havermout en amandelmeel. 
Met yoghurt, fruit en honing.

  8,5

VeganVegetarischGlutenvrij

kan

12 uurtje 
Soepie, kroket van de Croquetten Boutique (kalfsvlees of vegan green 
curry) en een halve sandwich kippendij of geroosterde avocado.

 14,5

Kroketten van de Utrechtse Croquetten Boutique
op brood van Ak-Hizmet 
2 kalfsvleeskroketten of 2 vegan green currykroketten.

  11,0

Sandwiches 
• Kippendij met kaas, spek, ei, tomaat en mayonaise.
• Geroosterde avocado, noten en labneh. 

  8,5 
  8,5                     

Bolwerks Burger 
Burger van natuurvlees met kaas, tomaat, augurk, salade, spek, 
huisgemaakte bbq saus en frites. Kan ook vegan. 

Extra frites, rijst, groenten of salade   4,0

  17,5

Onze gerechten op de lunchkaart zijn te bestellen op: 
Woensdag t/m vrijdag: van 12u - 16u
Zaterdag en zondag van 11u - 16u

kan

kan

kan



Brood met aioli
Ons brood wordt gemaakt door de bakkers van Ak Hizmet 
op de Amsterdamsestraatweg.

  5,0

Soep
Geroosterde Paprika-Tomatensoep
Soep van de dag

  6,5
 dagprijs

Carpaccio
Met Oude Gracht kaas, macadamia crumble, rucola en 
yoghurt limoenmayonaise.

  14,5

Tabouleh
Bulgur, rozijn, ui, tomaat, paprika, labneh en flatbread.                
Met gerookte zalm.

  10,5
 +4,0

Dame blanche

Taart met roomijs
Keuze uit cheesecake, appeltaart of de echte Utregse 
spoorpunt, met vanille roomijs en mascarponecrème. 

7,0

9,5

VOORGERECHTEN

Vangst van de dag
Verse vis met frites en salade.

  19,0

Tabouleh groot   
Bulgur, rozijn, ui, tomaat, paprika, labneh en flatbread. 
Met gerookte zalm.

  15,5

+ 4,0

Bolwerks Burger
Burger van natuurvlees met kaas, tomaat, augurk, salade, spek, 
huisgemaakte bbq saus en frites. Kan ook vegan. 

  17,5

Vega stamppot
Stamppot van geroosterde groenten met jackfruit.   17,5

Saté van kippendij 
Saté met frites, huisgemaakte atjar en kroepoek.

  17,5

Lamsvlees 
Lamskarbonade met honing-tijmjus, frites en salade.

  20,0 

Chef’s choice
Vleesverrassing van de chef 

dagprijs

Extra frites, rijst, groenten of salade   4,0

HOOFDGERECHTEN

kan

VeganVegetarischGlutenvrij

NAGERECHTEN



Schaaltje nootjes van de Notenwinkel van Zeist 3,0

Pringles 
Original / Paprika / Hot & Spicy

2,5

Bittergarnituur 
Kaasstengels, Kwekkeboom bitterballen en vlammetjes. 
klein (6 stuks) / groot (12 stuks).

8,0/ 15,0

De volgende hapjes zijn tot 21u te bestellen:

Brood met aioli 5,0

Olijven 4,5

Fully loaded nacho’s
Vega nacho’s met alles erop en eraan.
Diezelfde nacho’s en dan met gehakt.

10,5
16,5

BARHAP

Ham of kaastostie 5,5

Ham en kaastostie 6,0

Broodje met...
ham, kaas, pindakaas, chocopasta, jam of hagelslag

3,0

Pannenkoek met stroop en poedersuiker 5,5

Friet met appelmoes en kroket, frikandel of bitterballen 7,5

IJS!
Raket
Schatkistje
Vanilleijs met slagroom

2,0
3,5
3,5

KINDERKAART


