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OPENINGSTIJDEN
ma - vr  09:30 - 17:30
za   09:30 - 17:00
zo   10:30 - 17:00

CONTACT
info@noordertuin.nl
www.noordertuin.nl
Instagram.com/noordertuinutrecht

ADRES
Gageldijk 3,  3566 ME, Utrecht

Illustraties door Meave van Kalveren

OPENINGSTIJDEN



KOFFIE ZWART
Espresso of lungo      € 2,60

KOFFIE MET KOEMELK OF HAVER
Cappuccino       € 2,90

Koffie verkeerd, latte macchiato    € 3,00

IJskoffie       € 3,50

Extra shot espresso      € 1,00

THEE
Kop (on)kruidenthee Wilder Land    € 2,90

Pot thee voor twee (1x bijvullen warm water)  € 7,50

Dem Good Chai latte      € 3,50

LEKKER FRIS
Groot glas limonade Roze Bunker    € 3,00
smaken: madame gember, peer bosmunt of wilde ijsthee

Glaasje peren-bosmunt limo     € 1,50

Utrechtse Kombucha van Zwamsap   € 4,50
smaken: framboos of rozemarijn

Utregs (Sp)appelsap      € 3,00

Sinaasappel-duindoorn sap      € 3,50

Fritz Kola       € 3,00

0,0% Playground IPA vandeStreek    € 4,50

0,3% - 0,5% Alcoholarm wisselbier    € 4,50

0,0% Mousserende wijn Pasdutout    € 6,50

Fles water bruis of plat     € 2,50



LUNCH
Vega saucijzenbroodje      € 3,60

Pita met gesmolten boerenkaas van Sterreschans en 
ketchup       klein €4,50 
        groot €6,50

Rozijnenbrood met gezouten boter, boerenkaas van 
Sterreschans en appelstroop     € 5,50

Soep met groenten van het seizoen, desembrood 
en ravigottemayo     € 6,50

Brood met hummus van tuinbonen, geroosterde 
oesterzwammen en kiemen     € 9,00

Uitsmijter, twee eitjes met boerenkaas van Sterreschans

op brood, kleine salade en ravigottemayo    € 9,50

                extra ei  € 1,00

Twee vega kroketten op brood met mosterd en mayo  € 9,00

Kleine salade met groenten van Voedseltuin Overvecht, 

croutons, zonnebloempitten en vinaigrette   € 6,50

Grote Salade met groenten van Voedseltuin Overvecht,  

croutons, zonnebloempitten, vinaigrette en geroosterd brood 

met gezouten boter        € 10,50

heeft u een allergie, meld het ons

Soep met groenten van het seizoen, desembrood 
en ravigottemayo     € 6,50

Brood met hummus van tuinbonen, geroosterde 
oesterzwammen en kiemen     € 9,00

Voedseltuin Overvecht

croutons, zonnebloempitten en vinaigrette   € 6,50



ZOET 
Wissel- cake en taart       € 3,40

IJS
Straciatella op een stokkie      € 3,00

Knijpijsje aardbei of peer       € 2,00

Omdat wij met lokale en seizoensgebonden producten werken kan het voorkomen dat 

sommige producten af en toe op zijn, of iets afwijken van de omschrijving op de kaart. 

Mocht dit zo zijn, dan vertellen wij dat uiteraard!

Knijpijsje aardbei of peer       € 2,00



EVEN OVER ONS

Noordertuin voedt Utrecht van eigen bodem. 

Hoe dan? We werken samen met lokale 

leveranciers en ondernemingen. Wat ons 

betreft hoeven kwaliteitsproducten niet van 

ver te komen, Utrecht (Overvecht) heeft 

zoveel lekkers te bieden. 

Op deze manier hopen we bij te dragen aan een betere wereld 

Wij creëren, samen met omliggende leveranciers en ondernemingen, een gezonde 

balans tussen mens en milieu. Denk hierbij aan afvalstromingen van voedsel, die vormen 

zo de basis voor nieuwe producten. Koffi  edrab kan bijvoorbeeld gebruikt worden om 

oesterzwammen te kweken. 

Voor het laatste nieuws kunt u ons volgen op Instagram: 

@noordertuinutrecht of neem een kijkje op onze site: www.noordertuin.nl
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WAT IS DAN LOKAAL?

Wij halen alles van zo dichtbij mogelijk. Dat betekent dat we eerst zoeken in Utrecht. Is 

het daar niet te vinden? Dan kijken we verder in de omliggende provincies en zo kijken 

we steeds een stapje verder. Ook werken wij zo min mogelijk met producten die niet 

in ons land groeien. Helaas zijn nog niet zo ver, dat we alles uit ons eigen land kunnen 

halen. 

Soms vind je een product op de kaart die nog wel van ver komt. Zoals een citroen 

of sinaasappel. Dit minimaliseren we en kiezen we zo bewust mogelijk. Zo wordt 

de sinaasappelsap gemaakt van sinaasappels die anders in de prullenbak zouden 

belanden.

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan 

ons team, zij beantwoorden 

deze graag! 
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Noordertuin werkt met lokale leveranciers, hier een overzichtje van lokale producten 

met liefde uit Utrecht. Allemaal terug te vinden op onze kaart!

KOFFIE | NORDKAPP

Overheerlijke koffi  e, wekelijks vers gebrand in Utrecht.

(ON)KRUIDENTHEE | WILDER LAND

We maken een Wilder Land met (on)kruidenthee. Hoe meer kruiden wij zaaien bij 

boeren, hoe meer bijen, vogels en vlinders terugkomen in Nederland. Ondertussen 

geniet jij van de lekkerste thee.

LIMONADE | ROZE BUNKER

Roze Bunker siropen worden gemaakt van vers fruit en kruiden, geoogst bij de boer of 

gered uit de container. De productie is zo veel 

mogelijk lokaal, biologisch, goed voor de biodiversiteit, 

circulair, tegen overconsumptie, vanuit ‘afvalstromen. 

Frisdrank als oplossing, dus!

KAAS | KAASBOERDERIJ STERRESCHANS

Sinds 1831 woont en boert de familie Karsemeijer op 

Kaasboerderij Sterreschans, één van de oudste 

boerderijen in de provincie Utrecht. Met 

zorg en aandacht maken wij echte 

rauwmelkse boerenkaas van de 

melk van onze eigen koeien met 

weidegang.
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KOMBUCHA | ZWAMSAP

Karen en Imke brouwen Utrechtse, biologische kombucha. Jaren terug wilden ze graag 

iets opzetten. Iets duurzaams, iets kleins, iets nieuws, iets wat ze zelf konden maken en 

uitvoeren. Zo werd deze natuurlijke frisdrank geboren, gemaakt van gefermenteerde 

thee. Een drankje dat wordt geproduceerd met respect voor mens en natuur.  

PITA | GRIEKSE BAKKERIJ IRINI

Achterin Overvecht zit de Griekse pita bakkerij Irini verscholen. Eigenaar Makis Metaxas 

bakt en levert ons vol trots zijn overheerlijke pita's. Pita's gemaakt van Nederlandse 

producten. 

GROENTEN & KRUIDEN | VOEDSELTUIN OVERVECHT

Voedseltuin Overvecht gelooft in een wijk waar het fijn is elkaar te ontmoeten, te werken 

en te delen in wat de natuur ons geeft. Met het plezier in het samen oogsten verbouwen 

zij (h)eerlijk voedsel dat betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen. Noordertuin heeft 

het geluk een eigen Voedseltuin, aangelegd door Overvechters, in de achtertuin te 

hebben liggen.

RESTSTROMEN | DE CLIQUE

Er komen niet alleen mooie producten binnen, ook ontstaan er reststromen die weer

naar buiten gaan. Zo werken wij graag samen met onze achterburen de Clique. Zij 

halen onze biostromen gescheiden op om deze grondstoffen te verwerken voor nieuwe 

producten. Op onze koffiedrap kunnen oesterzwammen worden gekweekt, die weer 

worden gebruikt voor oesterzwam bitterballen. Zo maken we de circulaire voedselketen 

compleet.



noordertuinnoordeordeor


