ONTBIJT 09:00 – 12:00

Allergisch? Als je zo

vriendelijk wilt zijn om dit
even bij de bediening te
melden, dan denkt Jozef
graag met je mee over de
mogelijkheden.

Netwerk: Jozef Gasten
ww: magikeenbiertje
www.jozefutrecht.nl

De Pomp

De ‘St. Maria Pomp’ is een
voormalige openbare water-pomp
op de Mariaplaats, te Utrecht.
‘Zij is als pomp onder de pompen,
wat een lakschoen is onder de
klompen.’
Uit onze Pomp stroomt
geen water, maar heerlijk
Utrechts bier!

WELKOM BIJ
JOZEF

Kom ‘thuis’ bij Jozef op de Mariaplaats en
maak kennis met zijn liefde voor lekker en
bijzonder eten & drinken.
Jozef staat elke dag al vroeg in de keuken om
een fijn ontbijt te verzorgen en gaat na de lunch
en het diner door tot de laatste borrelhapjes zijn
geserveerd. Broden komen elke dag vers van
een lokale bakker en de croissants bakt Jozef
lekker zelf af. Voor de vlees- en visgerechten
kiest hij, waar mogelijk, voor de verantwoorde
optie. Groente en fruit wordt zoveel mogelijk
seizoensgebonden ingekocht. Hierdoor wisselt
Jozef’s menukaart ook vier keer per jaar. Zo
kookt hij met de seizoenen mee en kan hij altijd
mooie en verse gerechten serveren. Benieuwd
hoe dat eruit ziet? Jozef’s keuken is open zodat
je met eigen ogen kunt zien hoe de koks alles
ter plekke bereiden.

Jozef eten & drinken is 7 dagen
per week vanaf 9 uur geopend voor
ontbijt, lunch, borrel en diner.

Goede start van je dag 12.50
• vers afgebakken croissant
• volkoren boerenbrood
• gekookt ei
• volle yoghurt met huisgemaakte granola
• ham, kaas, jam en boter
• fruit
• verse jus
• koffie/thee naar keuze
09:00 – 16:00

Volle yoghurt met huisgemaakte granola 5.00
Vers afgebakken croissant • naturel 2.50 of met ham, kaas of jam 3.00

KINDERKAART
Aanmaaklimonade
Kids-appelsap
Babyccino

tot 14 jaar

0.50
1.00
0.50

Boterham: wit of volkoren
• keuze uit: jam, hagelslag, pindakaas, ham of kaas.
Tosti’s: wit of volkorenbrood tot 18:00 uur
• Kaas met ketchup
• Beenham en kaas met ketchup
Yoghurt met fruit tot 16:00 uur
Tomatensoepje
Poffertjes
vanaf 17:00 uur

2.00
4.50
5.00
3.00
3.50
5.00

Kipnuggets, kaastengels of bitterballen met frites
Pasta bolognese

9.00
9.50

Kinderijsje: een raketje en een kindersuprise

4.50

LUNCH 10:00 – 16:00

DINER

• Pompoensoep, licht pittig, met pompoenpitten en koriander 6.50
• Pomodorisoep met kruidenolie en croutons 6.50
• Soep van Jozef: wisselende soep 6.50

Soep geserveerd met brood

Soep geserveerd met brood

Uitsmijter op boerenbrood, wit of volkoren
• Naturel 8,50
• Ham of kaas 9,00
• Ham en kaas 9,50

Tosti wit- of volkorenbrood

• Kaas met ketchup 4.50
• Beenham en kaas met ketchup 5.00
• Kaas, tomaat en salami met ketchup 5.50

Boerenbrood wit of volkoren

• Carpaccio met truffelmayonaise, krokante kappertjes, Parmezaanse kaas
en rucola 9.50
• Pulled chicken met barbecuesaus en koolsla 8.50
• Geitenkaas met gerookte auberginecrème, honing en hazelnoten 8.50
• Gerookte makreel met mierikswortel-remouladesaus en augurken 9.50
• Rode bietenhummus met feta en zoetzure groenten 8.50
• Paprikaroomkaas met gegrilde courgette en enoki 8,50

Maaltijdsalade geserveerd met brood

• Carpaccio XL met truffelmayonaise, krokante kappertjes, Parmezaanse kaas
en rucola 16.50
• Pastasalade van girolle met courgette, gerookte makreel en kerrie 16.50
• Salade van boerenkool met kikkererwten, cranberry, spruitjes
en geroosterde pompoen 15.50

Kroketten op boerenbrood, wit of volkoren
• Rundvleeskroketten 8,50
• Vegetarische groentekroketten 8,50

17:00 – 22:00

VOORGERECHTEN
• Pompoensoep, licht pittig, met pompoenpitten en koriander 6.50
• Pomodorisoep met kruidenolie en croutons 6.50
• Soep van Jozef: wisselende soep 6.50
• Breekbrood met diverse dips 5.00
• Carpaccio met truffelmayonaise, krokante kappertjes, Parmezaanse kaas
en rucola 9.50
• Crispy tuna met wasabimayonaise, wakame, Kikoman sojasaus en gemarineerde
gember 10.50
• Geitenkaas met geroosterde pompoen, hazelnoten, honing
en amaretti koekjes 8.50
• Gerookte eendenborst met wortel-sinaasappelmarinade, enoki en veldsla 9.50
• Kroketjes van zuurkool, ‘Oude Gracht’ kaas en Jozef’s zelfgebrouwen bier.
Geserveerd met pittige picalilly mayonaise 8.50

HOOFDGERECHTEN

• Lamsbout gegaard in tomaten-rode wijnsaus met pappardelle, gegrilde
courgette en pompoencrème 18.50
• Luxe saté van kippendij, met kokosrijst, pittige boontjes, gebakken uitjes
en emping 17.50
• Hertenbiefstuk met stamppot van spruitjes, spek en hazelnoten. Geserveerd met
stoofpeer en portjus. Jozef ’s advies: medium-rare 19.50
• Risotto met truffel, paddenstoelen, krokante mozzarella en notenkruim 16.50
• Quiche van witlof, groene asperge en ‘Oude Gracht’ kaas. Geserveerd met linzen
en beurre blanc 16.50
• Roodbaarsfilet met een rouleau van spitskool en aardappelmousseline.
Geserveerd met gepofte cherrytomaat, gamba en knoflook-saffraansaus 19.50
• Kabeljauw omwikkeld met spek, geserveerd met gegrilde coquilles, peultjes,
geroosterde ‘la ratte’ aardappel en hollandaisesaus 18.50
• Fish & Chips van zalm en gamba, met groene asperges, huisgemaakte frites,
kerriesaus en mayonaise 17,50
Extra’s: friet, gemengde groenten of boerenkoolsalade 3.50

Maaltijdsalade

• Carpaccio XL met truffelmayonaise, krokante kappertjes, Parmezaanse kaas
en rucola 16.50
• Pastasalade van girolle met courgette, gerookte makreel en kerrie 16.50
• Salade van boerenkool met kikkererwten, cranberry, spruitjes
en geroosterde pompoen 15.50

DESSERT

• Chocoladetaartje met amarena-ijs en hazelnotenmousse 6.50
• Crème brûlée met rum-rozijnen en kletskoppen 6.50
• Crumble van stoofperen, met cappuccino-ijs
en warme chocolade-Baileyssaus 6.50
Kaasplankje van Kazerij Stalenhoef op de Twijnstraat
met huisgemaakte peperkoek en appelstroop 9.50
• Geitenbrie • Zacht en lichte smaak
• Olde Remeker • 13 maanden-gerijpte koeienkaas met een volle smaak
• Langres • Franse kaas met een romige smaak
• Gorgonzola Picante • Pikante Italiaanse koeienkaas

DESSERTWIJN / PORT

El Candado Pedro Ximenez
Dow’s Tawny
Dow’s Tawny 10 years

3.50
3.50
4.50

French coffee Grand Marnier
Spanish coffee Licor 43
Italian coffee Amaretto Disaronno
Utregse coffee Dom Benedictine
Jozef coffee Frangelico

6.50
6.50
6.50
6.50
6.50

Jameson
Jack Daniel’s
Chivas Regal
Talisker
Cragganmore
Laphroaig
Oban

4.00
4.00
6.00
7.00
7.00
7.50
7.50

SPECIALE KOFFIE

WHISKEY

Tijdens de VRIJMIBO is
de Greenall’s & tonic maar:

€5,-

Elke vrijdagmiddag van
12:00 tot 19:00 uur!

KOFFIE & THEE

Koffie
normaal 2.50 groot 3.70
Espresso
2.50
Dubbele espresso
3.70
Cappuccino
normaal 2.70 groot 4.00
Koffie verkeerd
2.70
Latte macchiato
3.00
Chai Latte
3.00
Espresso macchiato
2.70
Ook verkrijgbaar als decafé, of met
sojamelk of havermelk + 0.30
Warme chocomel
Thee
Verse muntthee
Verse gemberthee

met extra munt, citroen of sinaasappel

0.30

2.50
2.50
3.00
3.00

Keuze uit: caramel of witte chocolade 3.00

Melk, karnemelk
Karnejus
Chocomel, Fristi

VOOR BIJ DE KOFFIE
Appeltaart
Cheesecake
Brownie
Domtorentje
Slagroom

COGNAC

Chateau Montifaud VS
Chateau Montifaud VSOP
Chateau Montifaud X

Verse jus ‘d orange
Tomatensap
Schulp: appelsap, perensap, appel &
frambozensap, appel & cranberrysap

FRISDRANKEN

Sisi, Pepsi cola, Pepsi MAX
Lipton ice tea lemon, peach, green
Sourcy blauw, rood, groen
Royal Club ginger ale, tonic
Russel & Co tonic, ginger beer
Rivella, Cassis, Bitter lemon
Naturfrisk biologische ginger ale

VOOR DE KLEINTJES

IJSKOFFIE
ZUIVEL

SAPPEN

2.50
3.00
2.70

4.00
4.50
4.00
2.00
0.50

4.50
5.50
6.50

Aanmaaklimonade
Kids-appelsap
Babyccino

3.00
2.70
3.00

2.50
2.70
2.50
2.70
4.50
2.70
4.50

0.50
1.00
0.50

LIMONADES

van Roze Bunker
geserveerd met of zonder bubbels
• Aardbei-Hibiscus
3,50
siroop van verse aardbeien
en hibiscus
• Citrus-Basilicum
3,50
een frisse siroop met het bloemige van
basilicum en limoenblad
• Gember-Grapefruit
3,50
pittige gembersiroop met fruit van
grapefruit en mandarijn
• Vlierbloesem-Citroen
3,50
bloemige vlierbloesemsiroop met
een frisse toets van citroen

WIJN

WITTE WIJN

• LA ROCHE Terret
Frankrijk • amandel, appel, citrus, kamille
• LE COLLEZIONE Pinot Grigio
Italië • limoen, kruidig, peer, weelderig
• FINCA LA LINDA Viognier
Argentinië • rokerig bouquet, steenfruit, vettig
• BERINGER Chardonnay
Amerika • peer, tropisch fruit, boter, toast
• WILD ROCK Sauvignon Blanc
Nieuw-Zeeland • bloemen, appel, kruisbessen
• ALLRAM Grüner Veltliner
Oostenrijk • mineralig, witte peper, kruidig
• SANKT AMADEUS Liebfraumilch
Duitsland • zoet, rijp tropisch fruit

RODE WIJN

• LA ROCHE Grenache
Frankrijk • bosbessen, bramen, kersen, sappig
• COUVEYS Pinot Noir
Frankrijk • fruitig, licht peperig en rokerig
• FINCA LA LINDA Malbec
Argentinië • kruidig, zwart fruit, koffie
• TULIPE PREMIUM Merlot/Cabernet Sauv
Frankrijk • gefilterd, soepel, fruitig
• BERINGER Cabernet Sauvignon
Amerika • rijp donker fruit, tabak, peper
• COTO VINTAGE RIOJA CRIANZA
Tempranillo • Spanje • fruitig, kersen, hout

ROSÉ

• LA ROCHE Syrah • Frankrijk
aardbei, tropisch fruit, licht
• MONTERRE Grenache Noir • Frankrijk
bloesem, bramen, bosbessen

MOUSSEREND

• PROSECCO Follador Piccolo Prosecco • Italië
zachte mousse, appel, peer, citroen • flesje 20cl
• CAVA Hoya de Cadenas Maccabeo • Spanje
volle mousse, bio, noten, krachtig • flesje 75cl

glas
4.00

fles
21.-

4.00

21.-

4.50

24.-

4.50

24.-

4.50

24.-

4.50

24.-

3.50

19.-

4.00

21.-

4.00

21.-

4.50

24.-

4.50

24.-

4.50

24.-

4.50

24.-

4.00

24.-

4.00

24.-

6.00
27.-

BIER

FLESBIEREN

• CHIMAY GOUD • 4,8% • blond • fris, kuidig en hoppig 4.00
• BRUGSE ZOT • 6% • blond • droog en kruidig. ideaal aperitiefbier! 4.50
• FILOU • 8,5% • blond • licht bitter en moutig, vol van smaak 4.50
• JUDAS • 8,5% • blond • sterk, karamel, fijn koolzuur, lange afdronk 4.50

• DUVEL • 8,5% • blond • fris, hoog in koolzuur 5.00
• VEDETT WHITE • 4,7% • wit • fris, citrus en een droge afdronk 4.00
• MORT SUBITE • 4% • kriek • Zachtzoete kriek met een licht zuurtje 3.50
• DE MOLEN OP & TOP • 4,5% • amber • licht en fris 4.00
• KONINCK • 5% • amber • moutige, licht bittere amber ale 4.00
• MOOIE NEL • 6,5% • IPA • van Jopen bier. krachtig, bitter, hoppig 5.50
• SAISON DUPONT • 6,5% • saison • droog, dorstlessend seizoensbier 4.00
• ROCHEFORT 8 • 9,1% • dubbel • trappist, vijgen, dadels, rozijnen 5.50
• MAREDSOUS • 10% • tripel • zacht, zoet en bitter 5.00
• WESTMALLE • 9,5% • tripel • bitter, kruidig, hoppig, droog 5.00
• KARMELIET • 8% • tripel • bloemig driegranenbier 5.00
• SOL • 4,5% • pale lager • fris en toegankelijk door lage bitterheid 5.00
• APPLE BANDIT • 4,5% • cider • follow that fox 3.50
• MONGOZO • 5% • glutenvrij pils • vol, hoppig, fairtrade, biologisch 4.50

BLIKBIER

• DEAD PONY • Brewdog • 3,8% • pale ale • krachtig, citrus, bitter 4.00
• ELVIS JUICE • Brewdog • 6,5% • American IPA • grapefruit met bittertje 4,50
• HAZY SUNRISE • Kees • 7,1% • NEIPA • tropisch fruit, zacht, licht bitter 5.00
• MOSAIC • Kees • 5,5% • barst van de fruitaroma’s 4.50
• SPELTBIER • Homeland • 4,3% • fris, limoen, vol en romig 4.50
• KIELZOG • Homeland • 7,3% • tripel • fris, citrus, licht bitter, zoetje 4.50

Feestje? Tap bij Jozef zelf je bier!

Net als iedereen, houdt ook Jozef wel van een feestje.
Vier het daarom samen met hem!
Voor maar €9,50 per liter tap je aan de taptafel
je eigen pils. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

BIER

TAPBIEREN

• HEINEKEN • 5% • pils
fluitje 22cl 2.40 • vaasje 25cl 2.70 • hercules 50cl 5.40
• PAULANER • 5.5 % • weizen
klein 30cl 3.60 • groot 50cl 6.00
• AFFLIGEM BLOND • 6.8% • 30cl 4.50
• AFFLIGEM DUBBEL • 7% • 30cl 4,50
• LA CHOUFFE • 8% • Belgisch blond • 25cl 4.00
• VEDETT IPA • 5.5 % • IPA • 25cl 3.50
JOZEF’S WISSELTAP 4.50
• Vraag welk speciaalbier Jozef tijdelijk op de tap heeft
DE POMP 4.50
• Jozef is trots op Utrecht! Daarom presenteert hij de Pomp: van deze regionale wisseltap
schenkt hij af en toe ook zijn huisgemaakte biertjes.

BORREL

• Olijven • gemarineerd						 4.50
• Nootjes • van de Notenfabriek						 3.50
• Bitterballen • 10 stuks						 8.50
• Bieterballen • met truffelmayonaise • 10 stuks						 9.50
• Kaastengels • met chilisaus • 10 stuks						 8.50
• Vlammetjes • met chilisaus • 10 stuks						 8.50
• Kippenpootjes • gemarineerd • 10 stuks						 8.50
• Mini frikandellen • mayonaise • 10 stuks						 7.50
• Bittergarnituur • gemengd • 14 stuks						 9.00
• Vegagarnituur • gemengd • 14 stuks						 9.00
• Bittergarnituur XXL • gemengd • 96 stuks
45.00
• Breekbrood • met diverse dips						 5.00
• Kaasplankje • blokjes jonge en oude kaas						 7.50
• Worstplankje • combinatie van diverse soorten						 7.50
• Nacho’s • met cheddarkaas, crème fraîche, guacamole, tomatensalsa en jalapeños
klein 5.50 • groot 8.00
• Nacho’s deluxe • met pulled chicken
klein 8.00 • groot 10.50

ALCOHOLVRIJ/ARM
FLESBIEREN

• HEINEKEN 0.0 • pils • 2.50
• PALM 0.0 • amber • 2.50
• WIECKSE WITTE 0.0 • wit • 3.00
• ERDINGER 0.4 • weizen • 3.00
• VAN DE STREEK PLAYGROUND 0.5 • IPA • 4.50
• AMSTEL RADLER • 0% of 2% • 2.50

WIJN 0.01%

		

		

glas
3.00

fles
15.-

• APPALINA Merlot

		

3.00

15.-

• APPALINA Pinot Grigio
Italië • citrus, fris, licht zoet

Frankrijk • fruitig, zwarte bessen, kersen

JOZEF IN DE MIX 0.0%

• GIN & TONIC
Duchess: kruidig van smaak, geserveerd met sinaasappel

6.00

• MOCKTAIL

7.50
Canei Frizzante 0.0, vlierbloesemsiroop, sourcy rood, geserveerd met munt en citroen

JOZEF & TONIC met Russel & Co botanical tonic water

• DAMRAK: zoet, zacht, geserveerd met grapefrui
• TANQUERAY: helder, fris, geserveerd met limoen
• OPIHR: zacht, kruidig, geserveerd met sinaasappel
• HENDRICK’S: bloemig, geserveerd met komkommer
• GREENALL’S: hibiscus, geserveerd met sinaasappel en Royal Club Tonic

8.50
8.50
9.50
9.50
6.20

JOZEF IN DE MIX

• MOSCOW MULE • Russian Standard Vodka, Russel & Co ginger beer,
limoen
• TESSQUILA • Olmeca tequila gold, Royal Club ginger ale, limoen,
rode peper
• COINTOSS • Cointreau, appel-cranberrysap, Sourcy rood, munt
• BITTERSWEET SYMPHONY • limoncello, Royal Club tonic, citroen
• STRAALJAGER • jonge jenever, Royal Club bitter lemon, grapefruit

7.50
6.50
6.50
6.50
6.00

Tijdens de VRIJMIBO is
de Greenall’s & tonic maar:

Jozef

houdt van
spannende
spelletjes!
Iedere maand is er bij
Jozef een pubquiz en
een themaquiz, de
echte fanatiekelingen
kunnen op andere
dagen een spelletje
uitzoeken uit de kast.

Elke vrijdag
& zaterdag
draait
DJ Jozef
plaatjes
Jozef houdt van
muziek. De vrijdagen zaterdagavond
zal een DJ zorgen
voor jouw ultieme
weekendgevoel.
Laat de week lekker
los en luister,
ontspan en geniet...
Vr. & za. 21.00 02.00 u.

€5,-

Elke vrijdagmiddag van
12:00 tot 19:00 uur!

De Pomp

De ‘St. Maria Pomp’ is een
voormalige openbare waterpomp op de Mariaplaats, te
Utrecht.
‘Zij is als pomp onder de
pompen, wat een lakschoen
is onder de klompen.’
Uit onze Pomp stroomt
geen water, maar heerlijk
Utrechts bier!

OP ZONDAG IS
HET TIJD OM TE
ONTSPANNEN!
Iedere laatste
zondagavond van de
maand presenteert
Jozef: Jazzy Jozef! Iedere
maand live, iedere
maand andere artiesten.
Houd onze Facebook
in de gaten voor de
evenementen.

