
Borrel

Schaaltje met in knoflook  € 3,50
gemarineerde groene olijven

Schaaltje met een mix  € 3,50
van gezouten nootjes

Boeren brokkelkaas,  ¤ 6,00
geserveerd met grove mosterd

Gehaktballetjes, geserveerd € 6,50
met boerenbrood en huisgemaakte ketchup

Flammkuch met crème fraîche,  € 6,50
spekjes, rode ui en kummel

Gegrild boerenbrood  ¤ 7,00
geserveerd met huisgemaakte dips

Tortilla chips met cheddar en chilisaus,   ¤ 7,00
crème fraîche en avocado

Kaasfondue van pittige camembert,   ¤ 9,50
knoflook, rozemarijn en boerenbrood

Kaasplank met boerenbrood,  ¤ 12,50
druiven en appelstroop

Borrelplank Elize, keuze van Elize ¤ 15,00
geserveerd met boerenbrood

Wist je dat; Café Elize ook exclusief te huur is, 
dagelijks tussen 18:00 en 22:00 uur.  
Denk bijvoorbeeld aan een gezellige zomerborrel. 
Meer informatie, stuur ons een mailtje!

Heb je vragen? Wij helpen je graag!

Tosti’s gemaakt van boerenbrood

Ham en boerenkaas,  ¤ 5,50
geserveerd met huisgemaakte ketchup

Cheddar en bacon,   ¤ 6,00
geserveerd met huisgemaakte ketchup

Geitenkaas met tijm,  € 6,00
geserveerd met huisgemaakte aardbeienjam

Sandwiches gemaakt van boerenbrood

Hummus met citroen, knoflook en peterselie,  € 8,00 
geserveerd met gegrilde groenten

Spinazie, oude boerenkaas, geroosterde   ¤ 8,00 
pompoenpitten en tomatenjam

Venkelsalami met grove tapenade   ¤ 9,00 
van artisjok en kervel

Smashed avocado met gerookte zalm, ¤ 9,50 
gekookt ei en tuinkersmayonaise

Glutenvrijbrood + €1,00

Specials

Pitabrood van Nina’s bakery met  € 8,50
tonijnsalade en gemarineerde tomaat

Wrap met kiprollade, spinazie, avocado,  ¤ 9,00
dun gesneden wortel en sriracha mayonaise

Clubsandwiches met boeren belegen kaas,  ¤ 9,50
bacon, gekookt ei, tomaat, kerriemayonaise

Soep van het seizoen, geserveerd met  ¤ 6,50
boerenbrood en boerenboter

Salades geserveerd met boerenbrood

Spinazie, parelcouscous, gegrilde  ¤ 9,50 
groenten en een vegan avocado mayonaise 

Gemengde sla, zachte geitenkaas, ¤ 10,50 
bacon, verse frambozen, gemberdressing

Gemengde sla, gerookte zalm, sojaboontjes, € 11,50
rode ui en dressing met wasabi

Ontbijt

Yoghurt van boerderij Steenwijk met  € 6,00
vers fruit, huisgemaakte granola en honing

Yoghurt van boerderij Steenwijk met  € 6,00
banaan, moerbeien en ahornsiroop

Overnight chia oats met kokosmelk,  ¤ 6,00
amandelflakes en zoete kersen

Croissant met boeren belegen kaas  ¤ 3,50
of huisgemaakte jam

Gegrild bananenbrood  ¤ 4,50
met boerenboter en poedersuiker

Croissant met verse aardbeien ¤ 4,50
en poedersuiker 

Croissant met roerei ¤ 6,00
en boeren truffelkaas 

Oeuf cocotte met geitenkaas,  ¤ 7,00
trostomaat, boerenbrood en boerenboter 

Gekookt eitje, boerenkaas,   € 4,50
geroosterd boerenbrood en boerenboter 

Fruitig ontbijt ¤ 10,50
 Yoghurt van boerderij Steenwijk,  
vers fruit, huisgemaakte granola en honing,  
verse jus d’orange en koffie of thee

Elize’s ontbijt ¤ 14,00
Boerenbrood, croissant, boeren belegen kaas,  
gerookte zalm, huisgemaakte jam, boerenboter,  
roerei, vers fruit, verse jus d’orange en  
koffie of thee

Deluxe ontbijt (voor 2 personen) € 29,50
Boerenbrood, croissants, boeren truffelkaas,  
boerenboter, huisgemaakte jam, roerei,  
yoghurt met granola, bananenbrood, Mimosa  
en koffie of thee

Ontbijt cocktails

Prosecco Frizzante ¤ 4,25
Mimosa ¤ 5,50
Bloody Mary ¤ 7,00

Taart en cake

Verschillende huisgemaakte taarten ¤ 4,50
Schaaltje met huisgemaakte zoetigheden € 5,50

Elize’s high tea (voor 2 personen) € 29,50
Huisgemaakte zoetigheden en hartigheden met  
voor beide een kopje koffie of thee naar keuze

Elize 
Mariaplaats 44
Utrecht 
info@elize.cafe
Volg ons op Facebook en Instagram.



Water

Mineraalwater plat of bruisend   ¤ 2,75
Marie Stella Maris 0,25 ml   
Mineraalwater plat of bruisend  ¤ 5,00 
Marie Stella Maris 0,75 ml

Frisdranken

Bitterlemon Naturfrisk  ¤ 3,00
Tonic Naturfrisk  ¤ 3,00
Orangeade Naturfrisk  ¤ 3,00
Ginger Ale Naturfrisk  ¤  3,00
Coca Cola  ¤ 3,00
Coca Cola Light  ¤ 3,00
Homemade ice tea  ¤ 3,00
Glas limonade van Pinky Rose  ¤ 3,00
Lemon Pressé met agave siroop  ¤ 4,00
Kombucha framboos  ¤ 5,00

Bubbels glas   fles

Prosecco Frizzante  ¤ 4,25  ¤ 25,00

Witte wijn glas  karaf fles

Madregale Bianco ¤ 3,75 ¤ 14,00 ¤ 21,50
Walvisch Kaapse Wit ¤ 4,00 ¤ 15,00 ¤ 24,00
Riesling Trocken ¤ 5,00 ¤ 19,00 ¤ 29,00

Rosé wijn  glas  karaf fles

Echappée Gourmande ¤ 4,25 ¤ 16,00 ¤ 25,00

Rode wijn  glas  karaf fles

Madregale Rosso ¤ 3,75 ¤ 14,00 ¤ 21,50
Refosco ¤ 4,50 ¤ 17,00 ¤ 27,00

Bieren

San Miguel  ¤ 3,00
San Miguel Fresca  ¤ 3,00
San Miguel Clara  ¤ 3,00
San Miguel 0%  ¤ 3,00

Specials

Mimosa  ¤ 5,50
Pink Mimosa  ¤ 5,50
Negroni Spritz  ¤ 6,00
Hugo Spritz  ¤ 6,00
Scroppino  ¤ 6,00
Gin Tonic met komkommer  ¤ 7,00
Gin Tonic met lavendel en limoen  ¤ 7,00
Bloody Mary  ¤ 7,00
Sangria met seizoensfruit per karaf  ¤ 16,00

Koffie 

Espresso  ¤ 2,10
Dubbele espresso  ¤ 3,10
Espresso macchiato  ¤ 2,30
Cortado  ¤ 2,30
Lungo  ¤ 2,10
Cappuccino  ¤ 2,80
Caffe latte  € 2,80
Lungo met kan warme melk  ¤ 2,80
Latte macchiato  ¤ 2,80
Flat white  ¤ 3,80
Caffè mocha  € 3,00
Homemade ice coffee  € 3,80
Affogato met ijs van witte chocolade  € 3,60
Extra shot espresso  ¤ 1,00
Met havermelk  ¤ 0,30
Als decafé  ¤ 0,25

Warme dranken

Chai latte van Molina Chai  ¤ 3,50 
Dirty Chai van Molina Chai  ¤ 4,50  
Matcha latte  ¤ 3,50 
Ginger Love  ¤ 3,75 
Warme chocolademelk  ¤ 3,00
Slagroom  ¤ 0,50

Thee

Ceylon  ¤ 2,50
Earl Grey met lavendel  ¤ 2,50
Sencha met verveine  ¤ 2,50
Fruit Delight (appel, vijg, lemongrass) € 2,50
Verse muntthee  ¤ 3,00
Verse gemberthee  ¤ 3,00
Verse kaneelthee  ¤ 3,00

Verse sappen

Gembershot met groene appel   ¤ 2,50
Yoghurtshake met aardbei en sinaasappel ¤ 4,75
Smoothie spinazie, mango, banaan, sinaasappel ¤ 4,75
Smoothie aardbei, banaan, sinaasappel  ¤ 4,75
Versgeperste jus d’orange  € 3,00 € 4,75
Versgeperste grapefruit jus € 3,00 € 4,75

Sappen

Appelsap van Kempen  ¤ 2,75
Appel & perensap van Kempen  ¤ 2,75
Tomatensap Big Tom  ¤ 3,00

Zuivel

Glas biologische melk  ¤ 2,00
Glas chocolademelk  ¤ 2,00
Glas karnemelk van boerderij Steenwijk € 2,00
Karnemelk met verse jus d’orange  € 3,00


