
KROASTKROAST

BORREL

Heb je een allergie? Laat het ons weten!   
Maandag t/m zondag keuken open van 11.30 uur tot 21.00 uur

KI
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SGEMENGDE OLIJVEN   5,75

SAMOSA LOEMPIA’S (4) & OESTERZWAM 
BITTERBALLEN (4) chilisaus | mosterd 11,00

BITTERBALLEN (8 stuks)  8,95

BORRELPLANK (Vanaf 2 personen) 18,50 
kaas | gerookte boerenham | brood | aioli    
chipotle mayonaise | komkommer  
notenmelange | bitterballen (3)

BROOD   8,00 
aioli dip | chipotle mayonaise

NACHOS    10,50  
kaas | avocado dip | tomatensalsa  
zure room | cajunkruiden

FRIET MET MAYONAISE   4,75

ZOETE FRIET MET MAYONAISE   4,95

FLAMMKUCHEN   17,50  
versgebakken dunne bodem belegd met vega 
gehakt | uienringen | mozzarella  tomatensaus 
paddenstoelen | kruidenolie | spinazie

KIDS BORRELPLANK 9,50 
ranja | chips | komkommer | kaas  
snoeptomaatjes | bitterbal

FEEL GOOD PIES
APPELTAART VAN MARIANNE   4,20

KOKOSCAKE 3,20 
frambozen | witte chocolade  

CHOCOLADE BROWNIE  4,70 
karamelsaus  

MUFFIN   3,75

NON-BAKE CHEESECAKE   6,50

SLAGROOM EXTRA  0,75 

KROAST heeft zich in 2017 gevestigd in het gebied dat De Nieuwe 
Stad wordt genoemd. Dit voormalig havengebied is uitgegroeid 
tot een bruisend stadsdeel, waar cultuur en creativiteit voor 
veel energie en inspiratie zorgen. De herbestemming van de 
oude zeepfabriek Rohm & Haas, waar nu Kroast is gevestigd, 
speelt daarbij een belangrijke rol. 

GESCHIEDENIS VAN DEZE OUDE ZEEPFABRIEK
1885  gestart als blekerij, 1918 Firma Dalton chemische  

productie
1927  Wascholinefabriek (bouw schoorsteen en ketelhuis)
1929  gekocht door Unilever
1952   Morton lijmfabriek overgegaan in Rohm & Haas  

zeepfabriek 
2002   gered door kunstenaars van de sloop, overname  

door stichting BOEI en herontwikkeld

DE NIEUWE STAD
Een duurzame ministad, voorzien van een biowarmte-installatie 
en zonnepanelen, bestaande uit ruim 80 kleine en grote bedrijven. 
De Nieuwe Stad ligt naast de Eemhaven, met haar kern in de 
voormalige Prodentfabriek.
De ‘bewoners’ zijn afkomstig uit verschillende sectoren,  
variërend van zakelijke dienstverlening en onderwijs tot  
horeca en cultuur. Meer info: www.denieuwestad.nl 

KROAST
De naam K’ROAST staat voor kroost (kids welkom) en ROAST 
(gebrande koffiebonen en geroosterd eten). KROAST heeft 
de inrichting van het restaurant en de binnentuin gebaseerd 
op het industriële verleden van het pand en met behoud en 
hergebruik van duurzame materialen.
Onze leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd, leveren veelal 
biologisch en met liefde en aandacht voor natuur en dier. 

Share & volg ons op:         kroast_amersfoort           kroastamersfoort

Welkom bij KROAST!

kroastamersfoort

BREAKFAST
 
Wil je lekker relaxed opstarten in de ochtend?  
Vanaf 10.00 uur serveren we een overheerlijke  
croissant met roomboter en beleg naar keuze,  
verse koffie of thee en verse jus d’orange. 
 
Compleet met beleg naar keuze:

VRUCHTENJAM     7,75

BOERENKAAS    8,75

ARDENNERHAM  8,75

KROAST BREAKFAST COMPLEET  12 ,50

 

www.kroast.nl
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Mocht je feedback hebben voor ons bedrijf, heb je interesse om bij ons te werken  
of wil je iets vieren? Contact ons dan via info@kroast.nl.

Je krijgt altijd een persoonlijke reactie. 

BREAKFAST | LUNCH 

& DINER

BORREL 
LUNCH & DINER

BRUILOFT 
EVENEMENT 

(BEDRIJFS)FEEST
VERGADERING

vegetarisch 



SANDWICHES       
GESERVEERD OP BOERENBROOD

TONIJNMAYONAISE ZALM      12,50  
sla | rode ui | kruidenolie

BBQ KIP OF VEGA KIP VARIANT  11,20 
seizoenssla | BBQ verse kruiden | BBQ saus

CARPACCIO | seizoenssla 13,95 

groene olijfolie | truffelmayonaise  

BOERENKAAS | seizoenssla   9,95 

kruidenolie | geitenkaas crumble  

GARNALENKROKET (2 stuks)  11,75 

limoenmayonaise  

DRAADJESVLEES KROKET (2 stuks) 10,50  
mosterdmayonaise

    
MOZZARELLA   8,00 
sambal | rode ui | tomatensaus

GEITENKAAS   8,70 
honing | gebrande noten | sla

KIDS KAAS   5,75 
ketchup

12 UURTJE & LATER…  17,50  

sandwich zalm met tonijnmayo  
broodje kroket | mosterdsoep  
met krokante ui 

 

SALADES        
Al onze salades worden geserveerd met een  
basis van romaine sla, tomaat, een zachtgekookt 
eitje, knoflookcroutons en krokant brood.

Medium 11,50| Large 15,50

GEITENKAAS met groene kruidendressing    

BBQ KIP met BBQ saus  

VEGETARISCHE KIP van de vegetarische slager   
met BBQ saus  

ZALM & TONIJNMAYO met groene kruidendressing

SOEPEN    
Geserveerd met brood.  
  
MOSTERDSOEP   8,50 
krokante uitjes

KREEFTESOEP 10,50 
crispy garnalen | geschroeide peultjes |   
geslagen room 

KIDS FAVORITE…LUNCH DINER

STARTERS  
 
BROODPLANKJE   8,00 
chipotle mayonaise | aioli

ZALM (GRAVAD LAX)  14,95 
tonijnmayonaise | sla | crostini  
kruidenolie | rode ui 

NACHO'S   11,50  
met kaas | guacamole | zure room  
tomatensalsa | cajunkruiden

BORRELPLANK (Vanaf 2 personen) 18,50 
kaas | gerookte boerenham | brood | aioli    
chipotle mayonaise | komkommer  
notenmelange | bitterballen (3)

CARPACCIO 13,50 
platgeslagen door de kok | gemarineerd  
met olijfolie | verse peper | kruidenzout | sla 
oude kaas | broodcroutons | truffelmayonaise             
  
XL Carpaccio met friet 18,75

 
 

MAIN 
GESERVEERD MET FRIET

ZEEBAARSFILET  19,50 
groene asperges | gegrilde citroen | aardappel 
kroketjes | beureblanc groene kruidenolie

RUMBSTEAK FRITES    25,50 
peperjus|spinazie | snoep tomaatjes |    
basilicum olie  

FLAMMKUCHEN    17,50 
versgebakken dunne bodem belegd met vega 
gehakt | uienringen | mozzarella  tomatensaus 
paddenstoelen | kruidenolie | spinazie

SATÉSPIES (180G) 17,95 
satésaus | gemarineerde kip | atjar | kroepoek    
Extra XL versie (360G)  24,50 

 

friet met mayonaise 4,75 
zoete friet met mayonaise 4,95 
gemengde salade 4,70 

VEGGIE CAJUN BURGER    17,70 
lekker pittig met zoetzuur op  
een brioche bol

CLASSIC CHEESEBURGER 18,95  
cheddarkaas | brioche bol  
tomatensalsa | gemarineerde rode ui 
komkommer zoet/zuur | chipotle   
mayonaise | romaine sla  

CLASSIC BURGER 18,70  
brioche bol | tomatensalsa   
gemarineerde rode ui | komkommer   
zoet/zuur | chipotle  mayonaise  
romaine sla 
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S DESSERT

vegetarisch 

ARRETJESCAKE DESSERT 9,50  
frambozensaus | bastogne crisp | roomijs  
chocolade mint 

NON BAKE CHEESECAKE 9,50 
bolletje ijs | chocorots | oreo bodem 

CHOCOLADE BROWNIE KARAMEL ZEEZOUT 9,50 
gesuikerde amandelen | slagroom

APPELTAART VAN MARIANNE 7,95 
bol vanilleroomijs | karamel zeezout | slagroom 

COFFEE SPECIALS 7,50 
  
IRISH - Jameson 

EDINBURGH - Drambuie 

ITALIAN - Amaretto 

SPANISH - Liquor 43 

BRAZIL - Tia Maria 

Heb je een allergie? Laat het ons weten!   
Maandag t/m zondag keuken open van 11.30 uur tot 21.00 uur

STARTERS 
 

TOMATENSOEP   4,75 
met knapperige brood croutons 

NACHOS ‘KIDS’   7,50  

met kaas | tomatenketchup

KIDS BORRELPLANK 9,70 
bitterbal | chipjes | kaas | komkommer | snoep 
tomaatjes

MAIN  

FLAMMKUCHEN ‘PIZZA’   10,50 
versgebakken dunne bodem belegd met vega 
gehakt | uienringen | mozzarella  tomatensaus 
paddenstoelen | kruidenolie | spinazie

BB BRIOCHE BOL  8,70 

met 3 bitterballen

PANCAKES   8,70 
met topping naar keuze: 
framboos of chocolade

 
KIPSATÉ 9,50 
gemarineerde kippendij | satésaus   
romaine sla | kroepoek

VIS, FRIET EN SLA 9,95 
krokante visstukjes

HAMBURGER  9,95 
bouw-je-eigen-burger | brioche bol | sauzen

DESSERT
 

BIOLOGISCH BOERDERIJS vanaf 1,25

BEKER MET VANILLEROOMIJS 5,50  
met verschillende toppings
+ SLAGROOM 0,75

+ CHOCOLADE 0,70

+ MARSMELLOWS / SMARTIES 0,70

CHOCOLADE BROWNIE KARAMEL ZEEZOUT 8,50 
gesuikerde amandelen | slagroom

APPELTAART VAN MARIANNE 7,95 
bol vanilleroomijs | karamel zeezout | slagroom 


