WELCOME AT THE COLOUR KITCHEN
Making social impact, that is what it is all about
at The Colour Kitchen. We do so through a
commercial hospitality concept with a big social
heart. Together with our guests and partners we
make the difference by giving people who have
poor job prospects a new chance. We train them
in our catering companies, business catering and
party catering to become catering professionals
with a degree. And subsequently we help them
as much as possible to find a job. Any questions?
Feel free to ask your host or hostess!

LUNCHKAART
BOERENBOTERHAMMEN

order from 11:30 - 16:00

FARMERS SANDWICHES

Old Amsterdam
radijs | augurk | mosterdmayonaise

€ 6,75

Old Amsterdam
radish | pickles | mustard-mayonnaise

Rosbief
truffelroomkaas | tuinkers

€ 7,50

Roast Beef
truffle creamcheese | cress

Gegrilde kipfilet
pittige ananas chutney | Belgische tuinkers

€ 6,75

Grilled chicken breast
spicy pineapple chutney | Belgian cress

Gerookte forel
€ 7,50
brunoise van tomaat | mierikswortel-limoen dressing
Smeersels
verschillende soorten

€ 4,50

Kruiden uit onze eigen tuin!

Smoked trout
brunoise of tomato | horseradish-lime dressing

Spreads
different kinds
Herbs from our own garden!

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

GENIET ÉN MAAK HET VERSCHIL!
SALADES

SALADS

Gerookte forel
9,75
concassée van tomaat | mierikswortel-limoen dressing

Smoked trout
concassée of tomato | horseradish-lime dressing

Oosterse biefstukreepjes
gebakken champignons | rode ui compote | sesam

Oriental beef strips
baked mushrooms | red onion compote | sesame

Geitenkaas
rode biet | sinaasappel | balsamico walnoten
Caesar
kipfilet| bacon | parmezaan | croutons

10,75

9,75

10,50

Goat cheese
beetroot | orange | balsamic walnuts
Caesar
chicken breast | bacon | Parmesan | croutons

WARM DISHES

WARME GERECHTEN
Uitsmijter
ham| kaas | boerenboterhammen

7,25

Sunny Side Up
ham| cheese | farmers sandwiches

Dutch Angus kroketten
mosterd | boerenboterhammen

7,25

Dutch Angus Croquettes
mustard | farmers sandwiches

Quiche Lorraine
bacon | prei | kaas

7,25

Quiche Lorraine
bacon | leek | cheese

Tagliatelle Vega
spinazie | saus van parmezaan | Cerise tomaat

9,75

Tagliatelle Vega
spinach | sauce of Parmesan | Cerise tomato

SOEP

SOUPS

Dagsoep
Vraag het onze medewerkers.

4,50

DESSERTS

Soup of the day
Ask our employees.

DESSERTS

Emmy’s appeltaart
slagroom

3,75

Emmy’s apple pie
whipped cream

Crème brûlée

5,75

Crème brûlée

BORRELKAART
Gemarineerde olijven
Marinated olives

3,95

Marinated olives

Brood met smeersels
verschillende soorten

4,50

Bread with spreads
different kinds

Dutch Angus Bitterballen

6 stuks
15 stuks
25 stuks

5,50
12,50
20,50

Dutch Angus Bitterballen

Mini loempia’s

6 stuks
15 stuks
25 stuks

4,50
11,50
19,50

Mini springrolls

6,25
11,50

Assorted bites TCK
cold cuts | Olives | Crostinis | Peppadews | Dutch sour

Borrelplank TCK
charcuterie | olijven | crostini’s |
peppadews | Amsterdams zuur

DINERKAART
order from 16:30 - 19:30

SOUPS

SOEP
Dagsoep
Vraag het onze medewerkers.

4,50

Soup of the day
Ask our employees.

EXTRA

ON THE SIDE

Brood met boter | Bread with butter

4,00

STARTERS

VOORGERECHTEN
SMALL | LARGE

Gerookte forel
concassée van tomaat | mierikswortel-limoen
dressing

7,00 | 9,75

Smoked trout
concassée of tomato | horseradish-lime
dressing

Oosterse biefstukreepjes
gebakken champignons | rode ui compote |
sesam

8,00 | 10,75 Oriental beef strips
baked mushrooms | red onion compote |
sesame

Geitenkaas
rode biet | sinaasappel | balsamico walnoten

7,00 | 9,75

Caesar
kipfilet| bacon | parmezaan | croutons

7,75 | 10,50

Vitello Tonato
kalfsmuis | gefrituurde kappertjes | tonijn mayonaise

- | 9,00

WARME GERECHTEN

Goat cheese
beetroot | orange | balsamic walnuts
Caesar
chicken breast | bacon | Parmesan | croutons
Vitello Tonato
veal | fried capers | tuna mayonnaise

WARM DISHES

Biefstukreepjes
huisgemaakte friet | champignonsaus | salade
Quiche Lorraine
bacon | prei | kaas

€ 14,50

€ 11,50

Visstoofpotje
huisgemaakte friet | gefrituurde prei | salade

€ 14,50

Oriental beef strips
homemade fries | mushroom sauce | salad
Quiche Lorraine
bacon | prei | kaas
Fish stew
homemade fries | fried leek | salad

Groente Spaghetti
geitenkaas | spinach | cream sauce

€ 11,50

Vegetable Spaghetti
goat cheese | spinach | cream sauce

Beenham
dag groenten | honing-tijm jus

€ 12,75

Ham on the bone
vegetables of the day | honey thyme sauce

EXTRA

ON THE SIDE

Huisgemaakte frieten | Homemade fries
truffelmayonaise | mayonnaise of truffle

€ 3,25

DESSERTS

Emmy’s appeltaart | Emmy’s apple pie € 3,75
slagroom | whipped cream
Crème brûlée

vegetarisch

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

€ 5,75

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.
Deze onderscheidende Utrechtse
brouwerij brouwt 100% biologisch.
Er is sociale werkvoorziening en
een klimaatneutrale bedrijfsvoering.
Origineel en Lecker!

Eén van de weinige koffiebranders op
Nederlandse bodem. MVO-koploper
door 100% certificering, zowel Fairtrade (Max Havelaar) als biologisch of
Rainforest Alliance certified.
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.

