
 

 

 
 

LEKKER FRIS 
Coca cola (zero) 2,75 

Chocomel 2,75 
Limonade 0,75 

TIP  San Pellegrino uit de originele flesjes  2,95       
plat  / bruis  /  limonata  /  aranciata  / aranciata rossa  / pompelmo / tonica 

 

Kijk ook eens bij ‘feestelijke non-alcoholische drankjes’ voor de ijsthee en meer! 

 

BIER VAN DE TAP 
Peroni pils   3,25 / 0,5 liter 6,- 

Texels Bockbier   5,- 

Grimbergen Blond   5,- 

 

BIER OP DE FLES 
Vedett extra IPA   5,-  

De Leckere Gulden Craen   4,-  

Maximus Pandora   5,- 

Grolsch radler 0.0%   2,95 

Grolsch 0.0%   2,95 

Diverse wisselende bieren    
 

WIJN 
Grechetto (wit)        Sangiovese  (rood)      4,-  

 

Vraag voor meer wijnen, ook per glas, naar de volledige wijnkaart 

 
 

IETS TE VIEREN? 
Prosecco  de perfecte Italiaanse bubbel   5,- 

Gin-tonic rozemarijn  London No.1 Gin-SP tonica-limoen-komkommer   7,75 

Gin-tonic framboos  London No.1 Gin-SP tonica-framboos-munt   7,75 

Aperol-Spritz  bekend van de wintersport!   8,50 

Limoncello-Spritz  huisgemaakte limoncello-prosecco-soda-limoen   8,50 

Limonchillow  huisgemaakte limoncello-SP tonica-basilicum   7,50 
 

Kijk ook eens bij ‘feestelijke non-alcoholische drankjes’ voor de mocktails! 



 

 

 
 

 
KOFFIE / THEE / CHOCO 

Espresso 2,35 
Espresso macchiato 2,65 

Koffie 2,35 
Cappuccino 2,75 

Latte macchiato 3,05 
Café latte  2,95 

Warme chocomelk 3,25 
Kinderkoffie  - 

 

Vraag zonder meerkosten naar sojamelk of havermelk in je koffie! 
 

TIP  Vraag eens een shot espresso in je warme chocolade voor een 
echte opkikker op koude dagen 

:  
Kop thee 2,60      Pot thee 6,75 

dutch breakfast, refreshing rooibos, groene chuyeqi, sencha sensation 
verse munt, verse gember 

 

TAART 
Vraag naar onze taart van de dag. 

 

TIP  Samen delen: chocoladesalami  brokjes geluk   4,- 

 

SAP 
Verse jus d’orange   klein 2,95  groot  4,25 

Appelsap   biologisch 2,75 
 
 

 

FEESTELIJKE NON-ALCOHOLISCHE DRANKJES 
Sinaasappel-gember cocktail  4,15 

Aardbei-basilicum cocktail  4,15 

Huisgemaakte ijsthee   3,25 

Huisgemaakte citroenlimonade  met of zonder prik 3,15 
 
 

 



 

 

 
 

SOEP 
Soep van de dag   6,50 

 
WARME LUNCH 

Pappardelle gamberetto  diavalone, salsa tomato, garnalen, peterselie  10,50 

Risotto porcini  paddestoel, bosui, grana padano  9,75  
Blue gnocchi  queso azul , room, basilicum, calabrese  (kan vega met 

paprika/chili worst) 9,-  
 

 
MAALTIJDSALADE 

Ceasar salad romaine sla, ansjovis, kip, grana padano (kan vega met avocado) 
  10,50  

 
BROODJES 

Italiaanse sandwich eiersalade ei, mosterd, halloumi, mayonaise  8,75  

Focaccia avocado  feta, avocadopesto, walnoot, tomaat  8,75 

Focaccia zalm  komkommer, cherry tomaat, limoenmayonaise, tête de moine  
8,75  

Panino Olanda  ham, kaas, tomaat, mosterdmayonaise  6,75 

Panino zalm  komkommer, avocado, veldsla, limoenmayonaise  6,75 

 

PER BAMBINI 
Margherita-pizzabroodje  tomatensaus, mozzarella    6,- 

Panino ham-kaas  met ketchup   5,95 

 
 
 



 

 

 
 

BORREL 
Olijven   4,95 

Nootjes    5,95 

Groentechips   4,50 

 
Plateau charcuterie    

diverse Mediterraanse vleeswaren, olijven     16,- 

Plateau formaggi    
diverse Mediterraanse kazen, olijven      16,- 

Plateau Pesto    
diverse Mediterraanse vleeswaren en kazen, olijven    23,50 

 

 

PESTO BORREL, HIGH-TALIAN TEA & MEER 
Pesto biedt niet alleen lunch en diner, maar speelt ook graag in op speciale 

wensen. We hebben bijvoorbeeld lunch- en borrel-arrangementen voor groepen, 
gezellige high-talian tea’s en serveren op verzoek ook veganistische, glutenvrije of 

lactosevrije alternatieven.  

Wil je met een groep iets komen vieren of sfeervol vergaderen, mail ons op 
info@pesto-utrecht.nl. We kijken graag naar de mogelijkheden! 

 


