GEBAK/TAART
3-GANGEN MENU 27,50
VOORGERECHTEN 7,50

Macaron Bastogne/cream

2,80

Normandische appeltaart

4,50

Taart v/d week

4,50

Paté, uiencompote, brioche

LUNCH

Gemarineerde zalm, mierikswortel,
zoetzure komkommer, sepiakroepoek

tot 16:00

Glutenvrij brood is er ook!

Bloemkool geroosterd, beurre noisette, salie

Baguette croquette

ras el hanout mayonaise

Roerei met groenten

Soupe du jour

HOOFDGERECHTEN 16,50

Dranken

Zacht gegaarde kabeljauw, parelgort,
rode biet, postelein, saffraan beurre blanc

Zin in een koud biertje? Of liever de in Parijs zo

Couscous, feta, noten, rode ui,
paprika

populaire La Piscine cocktail? Op deze kaart vind je ook
veel lekkere Franse dranken. Voldoende keuze, ook

Kalfsmuis, wortelcrème, geroosterde

voor non-alcohol drinkers.

aardappel, trostomaat, cêpes jus

Santé!

5,50
/ ham of Gruyère

8,50

Roerei naturel

6,50

Tosti waldkorn bruin

5,50

Tosti zuurdesem XL wit

5,50

Baguette tonijnsalade, komkommer-dillespread

8,50

Baguette warme roombrie, walnoot, honing

7,50

Baguette avocado, eiersalade

7,50

Salade Niçoise, tonijnsalade, haricot vert, etc.

12,00

Salade avocado, little gem, ei, asperge

10,50

4-in-1 lunch; brood, ham/kaas met

8,95

spiegelei, broodje kroket, soep

DESSERTS 7,50

Menu

Snickers Danel, biscuit, gezouten caramel,

Bij Danel ben je welkom voor lunch, borrel en diner.

ganache, pinda-ijs

Kies uit de klassieke en moderne dinergerechten

Crème brûlée van hazelnoot, vanille-ijs
Kaasplankje 4 soorten, kweepeer, brood
- meerprijs menu 4,50

SPECIALS 21,50

3,50

Notenmix
Crudité, dip van komkommer-dille

3,50
5,50

De handgemaakte croquettes van de

Bitterballen, min. 3 st

1,00

CroquettenBoutique in Utrecht zijn een echte aanrader!

Kaastengels, min. 3 st

1,00

Mini frikandel, min. 3 st

1,00

Bittergarnituur, 12 stuks

11,50

met een Franse touch, ga voor een baguette

Tartelette aardbei, walnootijs, dragonroom

als lunch of bestel een drankje met borrelhappen.
12,50

BARFOOD
Mix van olijven

Bezoek je een concert in TivoliVredenburg?

Boeuf bourguignon, puree

Laat ons dan weten hoe laat je weg wilt, zodat wij hier

Crique Ardéchoise (Rösti uit de Ardeche)

Steak frites (diamanthaas 200 gr.), béarnaise, sla

zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden. Zo kun

Plateau Danel; combinatie van

Poisson du jour, bijpassende garnituur

je genieten van je diner én op tijd naar het concert!

- meerprijs menu 4,50

PLAT DU JOUR 19,50
- meerprijs menu 3,00

BIJGERECHTEN 4,00
Frites, mosterdmayo
Groenten van de dag

= vegetarisch
Voor allergenen info, vraag onze bediening

Bon appétit!

5,50
25,50

kleine hapjes
Zeeuwse oester p/st

3,00

Camembert uit de oven

11,50

Croquetten van de CroquettenBoutique
Danel werkt samen met de Amerpoort.
De Amerpoort is een zorginstelling voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Zij hebben bij Danel een zinvolle werkplek midden in de
samenleving.

uit Utrecht (handgemaakt)
Chorizo & Puntpaprika p/st

1,75

De Leckere Bierstoof p/st

1,75

Zalm & Citroenpeper p/st

2,00

Thai Gamba p/st
Hummus & Ras el Hanout p/st

2,00

Rucola & Olijf p/st

1,75
1,75

