bubbels

wijn
Prosecco Pizzolato (Veneto, Italië)

€7,00

Flesje à 0,2L – precies genoeg voor twee glaasjes

Cava Brut (Penèdes, Spanje)

€27,50

Macabeo, Xarello, Parellada – Droos maar fris

Jara Spumante Rosato (Treviso, Italië)

€27,50

Pinot Grigio – Zwoele bubbel

Premier Cru Champagne (Champagne, Frankrijk)

€69,00

wit

Jean Dumangin Blanc des Blancs – Zachte mousse

Pinto Grigio (Dolomieten, Italië)

€4,50 / €22,50

Forte Alto – Fris, citrus, witte bloemen

Verdejo (Castilla La Mancha, Spanje)

€4,75 / €24,00

El Convertido – Organic – Fruitige wijn

Chardonnay (Côtes de Gascogne, Frankrijk)

€7,50 / €37,50

Guilaman – Licht houtgelagerd

Megyer Tokaj (Tokaj, Hongarije)

dit is de menukaart van
café korter met daarop
een overzicht van wat je
hier kunt bestellen. we
hebben bier, warme dranken,
tosti’s, wijn, borrelhapjes
en nog veel meer.

€25,00

Oranjebloesem, sinaasappelschil, noten & steenfruit

Touraine (Loire, Frankrijk)

€30,00

Sauvignon Blanc – Kruisbessen

Verdicchio (Marken, Italië)

€32,50

Colpaola di Matelica – Vulkanische mineraliteit

Alignan Chardonnay (Cotes du Thongue, Frankrijk)

€34,00

Cave Alignan Icare – Exotisch rijp fruit

€35,00

Rhône Viognier (Gard, Frankrijk)
Chateau Campuget 1753 – Weelderige rijpe perzik

€45,00

Albariño Rias (Rias Baixas, Spanje)

Rosé

Mooi droog en mineralig

Aix-en-Provence Rosé (Frankrijk)
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€6,00 / €30,00

Château de Vauclaire – Limoen, nectarines

Syrah & Vermentino (Costières de Nîme, Frankrijk)

€35,00

Chateau Campuget 1753 Rosé

Mont Baudile Gris (Languedoc-Roussillon, Frankrijk)

€35,00

rood

Igp ‘Montalis’ – Delicate smaak

Touriga (Estremadura Lissabon, Portugal)

€4,00 / €19,00

Vista Nova Tinto – Zwoel rijp fruit

Montepulciano (Abruzzo, Italië)

€6,50 / €32,50

d’Abruzzo doc Gran Sasso – Sappig, kersen

Soli Pinot Noir (Thracian Valley, Bulgarije)

€7,00 / €35,00

Soepel, fruitig

Finca Los Olmos (Mendoza, Argentinië)

€22,50

Cabernet Sauvignon – Zwarte bessen

Tempranillo (Rioja, Spanje)

€27,50

Valdemoreda – Rond en fruitrijk

Les Petites Cabanes (Languedoc-Roussillon, Frankrijk) €30,00
Merlot Pays d’Oc – Bosbessen

Nero d’Avola (Sicilia, Italië)

€40,00

Gran Sasso – Fluweelzachte wijn

Malbec (Mendoza, Argentinië)

€45,00

Catena Vista Flores – Vol en peperig

Brunel de la Gardine (Rhône, Frankrijk)

€45,00

Côtes du Rhône – Soepel met rijp fruit

Amarone della Valpolicella (Veneto, Italië)
Krachtig, krenten, rozijnen en vijgen

€65,00

korter: kaart

CHOCO

KORTER chocolademelk

€6,00

Chocolade is kunst. Wij maken onze chocolademelk vers
met echte chocolade en jij mag kiezen tussen smakelijke
koeien-, kokos-, haver- of amandelmelk. Het kost wat tijd

(virgin) cocktails

fris

warme dranken

en liefde en dat proef je. KORTER: lekkere chocolademelk!

€2,80
Koffie
€2,50
Espresso (dubbel + €1)
€2,80
Cappuccino
€2,80
Koffie verkeerd - latte
€2,80
Latte macchiato
€2,50
KORTER Thee - Zwart / groen / rooibos
(vraag naar de smaken die we vers toevoegen!)
€3,50
Verse gember of muntthee
Chaudfontaine rood / blauw (klein)
Chaudfontaine rood / blauw (groot)
Coca Cola (regular / zero)
Fanta / Sprite
Fuze tea Ice Tea
Ginger Beer
Tonic / Bitter Lemon

€2,80
€5,00
€2,80
€2,80
€3,50
€3,50
€3,50

Classic G&T
Dutch G&T
Gin & Ginger
Espresso Martini
Aperol Spritz
Mojito - 0.0%
Classic G&T - 0.0%
Italian Spritz - 0.0%

€9,00
€9,00
€9,00
€9,00
€9,00
€6,50
€6,50
€6,50

Staat jouw favo cocktail er niet bij? Vraag of we ’m kunnen maken!

kopstoot
erbij?

malt

op fles

uit het vat

bier
Gulpener Pilsner
Gulpener Ur – Hop IPA
Wisseltap van Gulpener
La Chouffe
’t IJ Zatte – Tripel
’t IJ IJwit
’t IJ Natte - Dubbel
’t IJ Session IPA
’t IJ Blondie
Duvel Origineel
Duvel 666
Jopen Mooie Nel IPA
Liefmans Fruitesse
VandeStreek Playground IPA
Zwarte Ruiter Weizen
Zwarte Ruiter Original

5%
6%
8%
8%
6,5%
6,5%
4%
5,8%
8,5%
6,66%
6,5%
3,8%
0,5%
0,3%
0,3%

€2,80 / €5,60
€5,00
€5,00
€5,00
€5,50
€5,50
€5,00
€5,00
€5,50
€5,00
€5,50
€5,50
€5,00
€5,00
€4,00
€4,00

Jonge jenever		(bij: pilsner)
Oude jenever		(bij: wit, weizen, blond)
Superior jenever		(bij: IPA, tripel, dubbel)

€4,50
€4,75
€5,00

lekkers VOOR BIJ DE
KOFFIE of thee of choco
Appeltaart (met slagroom +€1)
Wisseltaart

€4,00
€5,00

bij korter
op de borrel
Nootjes en olijven
€5,00
Bitterballen (vlees of vega) (8 st)
€8,00
Arancini - risottoballetjes (6 st)
€8,00
Utrèchtse oude kaas kroketjes (7 st)
€8,00
Garnalenkroketjes (6 st)
€8,00
Nacho’s met kaas en dip
€8,00
Bittergarnituur (12 / 24 st)
€12,00 / €22,00

VEGA
ook

VEGA
VEGA
VEGA

VEGA
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VEGA

lekker lang lunchen
bij korter
korter: tosti’s
Voor onze tosti’s werken wij met de mooiste kazen en
het lekkerste brood. Wij hebben zo het maken van tosti’s
tot een kunst verheven. Knapperig aan je buitenkant
en smeuïg vanbinnen. Waarom zijn onze tosti’s nu al
legendarisch? Je proeft kaas. KORTER: Lekkere tosti.

KORTST
korter
kort

... met Hollandse kaas
... met Hollandse kaas
én brie
... met Hollandse kaas
én Shropshire blue
... en óók nog ham

€7,50
€8,00
€8,50
+ €2,00

Een gezellige
kroeg niet te hip
alsof het er altijd
al was. Een fijn
plekje op de korte
Minrebroederstraat
in hartje UtRecht.
Met uitzicht op het
stadhuis, een goede
koffie, lunch of
gezellige borrel
lijken de dagen
langer en is je
nieuwe favo kroeg
KORTER.

korter: brood
... met kaaskroketten
... met 2 kroketten (vlees of vega)
... met Utrèchtse tonijnsalade

€8,50
€8,50
€8,50

Wisselend serveren
wij nog meer heerlijke
broodjes, salades,
soepen of andere
gerechten. Vraag wat
wij vandaag extra op
de kaart hebben staan
:)
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VEGA

CAFEKORTER

WWW.KORTER.NL

KORTER.

