The students of The Colour Kitchen are practicing
different techniques everyday. In the kitchen they
are using the teachings of the traditional
French cuisine. In the front they go to the roots
of hospitality. As a guest of our Grand Café you are
helping them achieve that goal which gets them
one step closer to their diploma.
Since we’ve started in 2014, over 70 students have
joined our programs and got a diploma and more
than 50 students currently are employed in
restaurants all over Eindhoven and in the nearby
region. By being guests of our Grand Café, you
contribute to the success of an inclusive labour
market everyday.

LUNCH

BOERENBOTERHAMMEN

order from 11:30 - 16:00

FARMERS SANDWICHES

Geitenkaas
perencompote | walnoot | honing-tijm

8,25

Goat cheese
pear compote | walnut | honey-thyme

Carpaccio
truffelcrème | parmezaan | frisée

8,75

Carpaccio
truffle cream | Parmesan | frisée

Pittige kippendijen
rode curry mayonaise | rucola

8,75

Spicy chicken thighs
red curry mayonnaise | rocket

Gerookte forel
zoetzure venkel | mosterd-dille

9,75

Smoked trout
sweet and sour fennel | mustard-dill dressing

Hummus of red peppers
Hummus van paprika
7,50
geroosterde paprika | pecannoten		
roasted peppers | pecans

Enjoy at The Colour Kitchen!
thecolourkitchen.com | facebook.com/thecolourkitchen | @colourkitchen

LUNCH
SALADES

order from 11:30 - 16:00

SALADS

Gegrilde rode mul
witte uiencompote | grapefruit

10,75

Grilled red mullet
white onion compote | grapefruit

Caesar
krokante kippendijen | ansjovis crème | parmezaan
zachtgekookt ei | bacon

10,50

Caesar
crispy chicken thighs | ansjovis crème | Parmesan
soft boiled egg | bacon

Feta en watermeloen
parel couscous | komkommer | munt

9,50

Feta and watermelon
Israeli Couscous | cucumber | mint

Geroosterde groenten
gekarameliseerde noten | kruiden uit de kruidenkast

9,50

Roasted vegetables
caramalized nuts | herbs from our green house

Carpaccio
pesto | parmezaan | pijnboompitten

10,25

WARME GERECHTEN

Carpaccio
pesto | Parmesan | pine nuts

WARM DISHES

Uitsmijter
ham| kaas | boerenboterhammen

7,50

Eggs Sunny Side Up
ham | cheese | farmers sandwiches

Dutch Angus kroketten
mosterd | boerenboterhammen

7,50

Dutch Angus Croquettes
mustard | farmers sandwiches

Brochette kippendijen
Oosterse marinade | satésaus | huisgemaakte friet

8,75

Brochette chicken thighs
Oriental marinade | satésauce | homemade fries

Burger ‘TCK’
bacon | uienringen | Cheddar

9,75

Burger ‘TCK’
bacon | onion rings | Cheddar

Veggie Burger
9,75
linzen | kastanje champignons | truffelcrème | walnoot

Veggie Burger
lentils | chestnut mushrooms | truffle creme | walnuts

SOEP

SOUPS

Dagsoep
Vraag het onze medewerkers.

4,50

Soup of the day
Ask our employees.

Tom kha kai
kip | citroengras| kokos
Vegetarisch te bestellen.

4,95

Tom kha kai
chicken | lemongrass | coconut
Can be ordered vegetarian.

DESSERTS

DESSERTS

Emmy’s appeltaart
slagroom

3,75

Emmy’s apple pie
whipped cream

Parfait van seizoensfruit

5,75

Parfait of seasonal fruit

Enjoy your lunch or diner

Post your photo now on our Facebook page and win a homemade apple pie!
www.facebook.com/thecolourkitchenHTCeindhoven

DINER
SOEP

order from 16:30 - 19:30

SOUPS

Dagsoep
Vraag het onze medewerkers.

4,50

Soup of the day
Ask our employees.

Tom kha kai
kip | citroengras| kokos
Vegetarisch te bestellen.

4,95

Tom kha kai
chicken | lemongrass | coconut
Can be ordered vegetarian.

VOORGERECHTEN

STARTERS

Gerookte forel
zoetzure venkel | mosterd-dille

9,75

Caesar
krokante kippendijen | ansjovis crème | parmezaan
zachtgekookt ei | bacon
Geroosterde groenten
gekarameliseerde noten | kruiden uit de kruidenkast

10,50

9,50

Smoked trout
sweet and sour fennel | mustard-dill dressing
Caesar
crispy chicken thighs | ansjovis crème | Parmesan
soft boiled egg | bacon
Roasted vegetables
caramalized nuts | herbs from our green house

Carpaccio
pesto | parmezaan | pijnboompitten

10,25

Carpaccio
pesto | Parmesan | pine nuts

Brood met huisgemaakte dipjes
truffel I tapenade

4,50

Bread with homemade dips
truffle I tapenade

WARME GERECHTEN

WARM DISHES

Kalfsoester
Seizoensgroenten | Madeira jus

15,95

Veal loin fillet
seasonal vegetables | Madeira sauce

Rode mul
risotto | parmezaan | rucola

15,95

Red mullet
risotto | Parmesan | rocket

Brochette kippendijen
Oosterse marinade | satésaus

10,95

Brochette chicken thighs
Oriental marinade | satésauce

Burger ‘TCK’
bacon | uienringen | Cheddar

10,95

Burger ‘TCK’
bacon | onion rings | Cheddar

Veggie Burger
10,95
linzen | kastanje champignons | truffelcrème | walnoot

DESSERTS

EXTRA | ON THE SIDE
Huisgemaakte frieten | Homemade fries
mayonaise | mayonnaise

Veggie Burger
lentils | chestnut mushrooms | truffle creme | walnuts

3,25

Emmy’s appeltaart | Emmy’s apple pie 3,75
slagroom | whipped cream
Frambozenparfait | Raspberries parfait 5,75

vegetarian

spicy

Heb je een voedselallergie of intolerantie? Geef het aan bij onze medewerkers!
Do you have food allergies or intolerances? Please let our staff know!

DOOR HIER TE ETEN
MAAK JIJ
HET VERSCHIL

THE COLOUR KITCHEN: SOCIAAL ONDERNEMEN MET MENSEN EN BEWUST GEKOZEN
LEVERANCIERS
Voor The Colour Kitchen staat sociaal ondernemen altijd centraal. Ons maatschappelijk hart begint bij
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door hen te helpen met een nieuwe kans. Dit doen we in
een professionele omgeving. Financiële duurzaamheid en stabiliteit zijn daarbij randvoorwaarden.
En het sleutelwoord is aandacht. Want alles wat je aandacht geeft, groeit!
The Colour Kitchen is daarnaast volop in ontwikkeling naar duurzamer werken. We vinden het namelijk
vanzelfsprekend om te helpen de wereld mooier te maken. Onze leveranciers helpen ons hierbij.
Deze zijn bewust gekozen op basis van hun MVO-kenmerken, zoals Max Havelaar en biologisch volgens
Skal-certificatie. Het liefst komen onze leveranciers uit de buurt of in ieder geval uit Nederland.

Het oudste biermerk van Nederland,
karaktervol gemaakt van Limburgs
bronwater.
Eén van de weinige koffiebranders op
Nederlandse bodem. MVO-koploper
door 100% certificering, zowel Fairtrade (Max Havelaar) als biologisch of
Rainforest Alliance certified.

Deze onderscheidende Utrechtse
brouwerij brouwt 100% biologisch.
Er is sociale werkvoorziening en
een klimaatneutrale bedrijfsvoering.
Origineel en Lecker!
Biologisch, lekker en authentiek.
En geen onnodige toevoegingen.
Sap waar fruit trots op is!

De beste worsten produceren op een
verantwoorde manier. De dieren komen
gegarandeerd buiten en krijgen geen
preventieve medicatie. Een ambachtelijke club met heerlijke producten!

Wanneer wij moeten werken met
disposable producten, kiezen we
bewust voor Bioodi. 100% afbreekbaar van hernieuwbare grondstoffen
en restmaterialen. Kortom: Bio-based!

Een origineel merk dat ingaat tegen
de gevestigde frisdrankgiganten.
Milieubewust, duurzaam en met
uitsluitend natuurlijke cafeïne. Zonder
toegevoegde smaak- en kleurstoffen
en met 100% recyclebare flesjes.

