
Café Catharijne Convent
Wij maken graag het verschil. Daarom zijn wij altijd op zoek naar 
bijzondere en duurzame samenwerkingen, het liefst met partners  
uit de buurt. Zo komen onze kaas en noten van Peek en Van Beurden, 
de mooiste delicatesse winkel van Utrecht. Daarnaast werken we  
graag samen met leveranciers die ‘sociaal ondernemen’. Ondernemers 
die ambities en idealen succesvol weten te combineren. Op deze 
manier hopen wij ons steentje bij te dragen aan een mooiere wereld. 
Wij geloven dat iedereen er toe doet!

Lekker Brood
Lekker Brood is in 2012 ontstaan uit de ambitie om gewoon lekker 
brood te maken en verkopen. We wilden een gedegen tegenhanger  
zijn op supermarktbrood en brood van grote bakkerijketens.  
Onze broden en broodspecialiteiten worden gebakken met  
biologische grondstoffen. Voor elk type brood denken we goed  
na welke biologische grondstoffen nodig zijn. Daar kiezen we voor 
omdat de broden daardoor hun authentieke, volle smaak krijgen.  
Elk brood wordt met aandacht samengesteld en gekneed voordat 
het de stenen ovenvloer op gaat. 
Het productieproces duurt 48 uur en vindt gewoon bij ons in de 
bakkerij plaats. Dit allemaal doen we gezamenlijk met een team  
van zowel full-time bakkers, maar ook mensen met een afstand tot  
de arbeidsmarkt! Gezamenlijk met onze partners willen we binnen  
vijf jaar tijd 500 banen creëren voor deze mensen.

De Koekfabriek
Iedereen vindt het prettig ergens bij te horen. Onderdeel te zijn  
van iets. Gezien te worden. Maar er zijn genoeg mensen voor wie  
dit niet vanzelfsprekend is. De Koekfabriek is opgericht om juist  
deze mensen te voorzien van een plek in de maatschappij.  
Het werk bij de Koekfabriek is zinvol en uitdagend. De koek: een 
product om trots op te zijn! In onze bakkerij zijn het mensen met  
een afstand tot de arbeidsmarkt die de koek bakken. Hierdoor  
hebben ze een leuke werkplek, staan midden in de maatschappij 
en bakken de allerlekkerste koekjes! 

De Werkspecht
Bakkerij de Werkspecht is een bijzondere bakkerij, gehuisvest in 
dagcentrum De Werkspecht in Maarssenbroek. Onze bakkers met  
een verstandelijke beperking bakken voor u de lekkerste broden, 
koeken, cakes en taarten. De producten zijn met toewijding op 
professionele en ambachtelijke wijze bereid. En dat proeft u!

Betaal info/Payment info
Wij accepteren contante- en pinbetalingen, geen credit cards.  
Apart afrekenen is helaas niet mogelijk. Dank u wel voor uw begrip. 
We do not accept credit cards, only cash and debit cards. Unfortunately, 
it is not possible to pay separately. Thank you for your understanding.
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ALLERGENEN/ALLERGENES
Onze producten worden in dezelfde keuken bereid  
en hebben daarom kans op sporen van allergenen.  
Our products are prepared in the same kitchen and 
therefore have a chance of tracks of allergenes.

Onze keuken is geopend van 12.00 tot 15.30 uur
 
VLOERDESEM SANDWICHES VAN ‘LEKKER BROOD’
Keuze uit licht meergranen of donker zonnebloem 
Light multi grain or dark sunflower

‘UTREGSE OUDE GRACHT’ KAAS 8,95
Zongedroogde tomaten, augurken, mosterd- 
mayonaise, gemengde salade / Old cheese, sun dried 
tomatoes, pickles, mustard mayonnaise, mixed salad

HUISGEMAAKTE HUMUS 8,95
Humus van kikkererwten, geroosterde courgette en 
paprika, komijn, zongedroogde tomaten, gemengde 
salade / Humus of chick peas, roasted zucchini and 
sweet peppers, cumin, sun dried tomatoes, mixed salad

GEROOKTE ZALM 9,25
Gerookte zalm, komkommer, kappertjes, dille-limoen-
mayonaise, gemengde salade / Smoked salmon, 
cucumber, capers, dille-lime mayonnaise

TWAALF UURTJE 9,95
Gerookte zalm, garnalenkroketje, kappers en dille-
limoen-mayonaise, gemengde salade / Smoked  
salmon, shrimp croquette, capers, dille-lime 
mayonnaise,  mixed salad

KROKETTEN
Brood met twee rundvleeskroketten van Kwekkeboom 
Sandwiches with two beef croquettes 8,00
Brood met twee garnalenkroketjes  
Sandwiches with two shrimp croquettes 9,25

VLOERDESEM MEERGRANEN TOSTI’S VAN  
‘LEKKER BROOD’ 
Tosti kaas / Grilled sandwich cheese 5,95
Tosti ham/kaas / Grilled sandwich ham and cheese 6,95
Tosti geitenkaas en appel / Grilled sandwich goat 
cheese, walnuts, honey 7,25

SOEP 6,50  
Huisgemaakte soep van de dag, geserveerd met 
brood / Home made soup of the day, served with bread

SALADES GESERVEERD MET VLOERDESEM BROOD
VEGGIE 9,25
Gemengde salade, geroosterde courgette en paprika,  
zongedroogde tomaatjes en frisse dressing (humus 
+ 1,50) (Utregse kaas + 1,50) / Mixed salad, roasted 
zucchini and sweet peppers, sun dried tomatoes, 
dressing 

GEROOKTE ZALM 9,95
Gemengde salade, gerookte zalm, komkommer, 
kappertjes en dressing / Mixed salad, smoked salmon, 
cucumber, capers, dressing 

ZOET
APPELTAART / APPLE PIE 3,95
Van de Werkspecht, de bijzondere bakker

GEBAK VAN DE WEEK / PASTRY OF THE WEEK
Kijk voor ons wisselende, huisgemaakte aanbod  
in de vitrine / Varies, see display at the bar

BORRELKAART tot 16.30 te bestellen

OLIJVEN / OLIVES 3,50
Blikje groene olijven met ansjovis  
Small can green olives with anchovies

BITTERBALLEN / DUTCH BITTER BALLS  
WITH BEEF (fried)
6 stuks 4,95 / 12 stuks 9,90

KAAS-TENGELS / DUTCH CHEESE STICKS (fried)
6 stuks 4,95 / 12 stuks 9,90

SCHAALTJE NOTEN / BOWL OF NUTS 3,25
Gemengde borrelnootjes

WARME DRANKEN / HOT DRINKS
Wij serveren ‘sociale koekjes’ bij de koffie en thee  
van ‘De Koekfabriek’, de koffie is biologisch en 
fairtrade
Koffie / Coffee 2,50
Americano 2,50
Espresso 2,50
Espresso macchiato 2,95
Dubbele espresso / Double 4,00
Koffie verkeerd / Cafe latte 3,05
Cappuccino 2,95
Latte macchiato 3,25
Thee (Bazar) / Tea 2,50
Verse muntthee / Fresh mint tea 2,95
Verse gember-citroen of sinaasappel / Fresh ginger 
and lemon or orange 2,95
Warme chocomel / Hot chocolate 2,60
Slagroom / Whipped cream 0,60

FRISDRANKEN / SOFT DRINKS
Marie Stella Maris bruisend of plat / Still or sparkling 
water 2,50
Cola/Sinas/Cassis/Ice tea/Tonic/Bitter Lemon/Rivella  
Various sodas 2,60
Bionade, vraag naar de smaken / Bionade organic 
soda, various flavours 3,25
Chocomel/Fristi 2,60
Melk/Karnemelk / Milk or buttermilk 2,10
‘Sap van Schulp’ Appel, appel/peer, tomaten  
Apple, apple/pear, tomato juice 2,95
Verse jus d’orange / Fresh orange juice 3,50

BIER OP FLES / BOTTLED BEER
Gulpener pilsener 3,25
Amstel Radler 0.0% 3,25
Speciaal bier vanaf / Craft beer starting at 3,75 
Zie bierkaart op bord / See beer menu on chalkboard

WIJN / WINE
Verschillende soorten rood en wit vanaf / Various red 
and white house wines starting at 3,95 
Vraag onze medewerkers naar het aanbod / Ask our staff


