WIJN

BIER

ARRANGEMENT

ARRANGEMENT

3-GANGEN | 19.5

3-GANGEN | 14

4-GANGEN | 25

4-GANGEN | 18.5

5-GANGEN | 30

5-GANGEN | 22.5

DINEREN IN EEN EIGEN WIJNKELDER?
Onder ons restaurant hebben wij een wijnkelder ingericht. In deze zeer sfeervolle ruimte
vind je muren uit de 17e eeuw en uiteraard onze wijncollectie.
De ruimte is geschikt voor diners, borrels, vergaderingen of proeverijen. Vraag ons
bedienend personeel voor meer informatie.

Ganzenmarkt 24-26
030-2332800

3512 GE

Utrecht

www.ubicautrecht.nl

reserveren@ubicautrecht.nl

MENUKAART

VOORGERECHTEN
KALFSLENDE

11.5

11.5

met eendenlever en winterse specerijen

CEVICHE VAN KABELJAUW

9.5

met gemarineerde geitenkaas, honing en
gedroogde tomaat

op lage temperatuur gegaard met tonijntartaar,
gerookte tonijn en tonijnmayonaise

ROULEAUX VAN GEKONFIJTE FAZANT

CARPACCIO VAN RODE BIET

HOOFDGERECHTEN

9.5

met gamba’s, gedroogde maïs en popcorn

Onze gerechten worden met de grootste
zorg samengesteld. In de gerechten op deze
kaart kunnen sporen voorkomen van allergenen
zoals noten, gluten, vis, schaaldieren, eieren,
melk of soja. Vanzelfsprekend houden wij,
indien bij ons bekend, rekening met uw allergie.

HERTENRUGFILET

24

met pastinaak, spruit blaadjes, augurk en jus met
kruidkoek

FLANK STEAK

23.5

gepekeld met rijst van bloemkool, bloemkoolcrème en
romanesco

ZEEBAARSFILET

22.5

21.5

MELANZANE AL FORNO

17.5

aubergine uit de oven gevuld met grana pardano,
basilicum, tomaat en mozzarella

HELE BLOEMKOOL

17.5

bloemkool, gegaard in witte wijn, met
ras el hanout, couscous en limoenmayonaise

met crème van venkel, salade van venkel
en gekonfijte citroen

OCTOPUS

ZEEDUIVELWANGEN
met crème van winterpeen, bimi en
beurre blanc

10.5

met parmezaanse kaas, citroen en frisée

GEROOKTE BALIK ZALM

EXTRA

11.5

huisgerookt met aardappel salade, krokante
serranoham en augurk (+oscietra kaviaar €6,-)

WIJN- OF BIERARRANGEMENT

FRITES OF SALADE

KLASSIEKERS

3.8

extra bij te bestellen

NAGERECHTEN

KIPSATÉ | 16.5

TUSSENGERECHTEN

Gemarineerde kippendij, met kroepoek,
satésaus en frites

HAMBURGER UBICA | 16.9
Hamburger van 100% rundvlees, relish,
krokante serranoham, kaas en chips

RISOTTO MET TRUFFEL

15.5

met pecorino romano en geschaafde truffel

CASSOLETTE VAN WITTE BONEN EN
TOMAAT

11.5

met gesauteerde gamba, gedroogde tomaat
en gezouten citroen

BELUGA LINZEN
met fenegriek, zwezerik en bloemkoolrijst

MAALTIJDSALADE WEIDERUND
CARPACCIO | 16.5
met parmezaanse kaas, geroosterde
pijnboompitten, kappertjes, rode ui en
truffelmayonaise

MAALTIJDSALADE
GEITENKAAS | 15.9
10

gemengde salade, geitenkaas, appel, rode ui,
walnoten en honingdressing

kijk op de achterzijde voor de verschillende opties

CHEF’S
CHOICE
laat je verrassen door onze chef

TARTE TATIN

7.5

van appel met vanille-ijs

LEMON CURD

9

met gesuikerde limoen

3-GANGEN

35.5

|

29.5

POFFERTJES MET GEKONFIJTE VIJGEN

8.5

met gekonfijte vijgen, ster anijs en vanille

4-GANGEN

42.5

|

35

CHOCOLADE

9

diverse bereidingen van Belgische chocolade

5-GANGEN

49

|

39.5

KAASPLATEAU
selectie van kazen van kaashandel Kreugel
met huisgebakken kruidkoek

11

