
KOFFIE
Espresso  3.1
Doppio  4.1
Lungo  3.4
Espresso macchiato  3.8
Cappuccino  3.8
Latte macchiato  4.1
Flat white (double shot) 4.7
al onze koffies worden bereid met 

biologische melk.

go vegan: sojamelk, havermelk,

amandelmelk of kokosmelk (+0.5)

THEE            TEA CULTURES

Thee 3.5
Theepot   7.5

zwarte thee

biologische jasmijn thee

notendroom thee

biologische groene thee

biologische earl grey thee

gember-sinaasappel thee 

rooibos thee

kir royal thee

VERSE THEE
Thee  4
Theepot  8.2

verse muntthee

verse gember-sinaasappel thee

Flavour your coffee

Hazelnoot | vanille | kaneel   0.5
Extra shot espresso   1
Slagroom   0.7

OUR SPECIALS
Hazelnoot iced coffee 4.7
Warme chocolademelk  4
Chai latte  4

SAPPEN &
WATER

Verse jus d’orange 4.5
Schulp biologisch sap 3.8
appel-peer | appel-aardbei

Big Tom pittige tomatensap  4.3
Spa Rood - 0.2l 3.5
Spa Blauw - 0.2l 3.5
S. Pellegrino - 0.25l 3.8
S. Pellegrino - 0.75l 7
Acqua Panna - 0.25l 3.8
Acqua Panna - 0.75l 7

HOMEMADE SPECIALS
Pineapple lemonade 5
huisgemaakte ananassiroop & limoensap

Rhubarb lemonade 5
huisgemaakte rabarbersiroop & limoensap

Homemade iced tea 5
gemaakt van rooibos & sinaasappel

ZOETE START
Bananen-notenbrood  3.7
Croissantje, boter & jam  3.5
Utrechtse appeltaart   4.5
Passievrucht cheesecake 5

ON THE SIDE
Mezze plate 9.5 p.p.
calamares met citroen aioli, 
kalfskroket, Spaanse ham met 
amandelen, olijven, 2 soorten kaas, 
ingemaakte groenten, Padron pepers 
& pitabrood met dip

LAAT ONS WETEN OF JE SPECIALE DIEETWENSEN OF ALLERGIEËN 
HEBT WAAR WE REKENING MEE KUNNEN HOUDEN.

Uiteraard hebben wij een uitgebreide
bier-, wijn- en cocktailkaart

Just ask for it!



SANDWICHES & BURGER
Sandwich bavette                                                           13.5
dungesneden runderbavette, rucola, truffelmayonaise, 
Parmezaanse kaas & pijnboompitten
Sandwich brie                                                                10.5
een klassieker: brie met walnoot & honing
Sandwich jonge kaas                                                     12.5 
jonge kaas, cream cheese, radijs & komkommer

Bij alle bovenstaande sandwiches kun je kiezen uit 
geroosterd biologisch bruin- of witbrood

SALADES & PASTA’S
Salade gerookte zalm 12.5 S  |   15.5 L
met warm gerookte zalm, met avocado & parelcouscous
Broccoli-quinoa salade  11.5 S  |   14.5 L
met broccoli-quinoa, bloedsinaasappel, 
Inca tomaten & crumble van olijf 
Geitenkaas salade  11.5 S  |  14.5 L
zacht gerijpte geitenkaas, gegrilde vijg, groene salade, 
walnoten, granaatappel & honing-balsamicostroop
One24 signature pasta  18.5
ravioli gevuld met gorgonzola & walnoot, 
geserveerd met pecorino & rucola

SOEPEN
Seizoenssoep   8.5
wij vertellen je graag wat onze seizoenssoep is
Sopa de pescado  12.5
vissoep met een rijkelijke vulling van fruits de mer 
Groentebouillon 8.5
geserveerd met warm pitabrood & dip 

LAAT ONS WETEN OF JE SPECIALE DIEETWENSEN OF ALLERGIEËN 
HEBT WAAR WE REKENING MEE KUNNEN HOUDEN.

CAST IRON FRIED EGGS
11.5

 Onze versie van een uitsmijter, twee eitjes met 
garnituur in een gietijzeren pannetje uit de oven. 

Kies jouw toppings:
bacon & kaas

spinazie & avocado
met gerookte zalm +4.5

Kies jouw geroosterd brood:
Biologisch bruin of wit

EIEREN

            VLEES & VIS
Bavette - 200 gram 28
runderbavette met chimichurri, bimi & patatas bravas 
Roodbaarsfilet - 250 gram  26.5
met parelcouscous, doperwtencrème & arrabiata-saus
Dry-aged biet 25.5
verschillende bereidingen van biet, geserveerd met 
basilicumolie & krokantje van rijst 

BIJGERECHTEN

MRIJ beef burger - 200 gram                                       14.5
geserveerd op een brioche broodje met sla, tomaat, 
harissamayonaise & homemade pickles 
met bacon +1                                met kaas +1         

Frites & mayonaise                                                     5
Parmezaan frites & truffelmayonaise                              6                                        
Rucola salade, balsamicodressing & walnoten           5             
Pilav rijst                                  6

                 = vegetarisch       = vegan                 = vegetarisch       = vegan



3-GANGEN KEUZEMENU
               
         
                    Ceviche                   

dorade gegaard in mango leche de tigre, 
geserveerd met avocado, radijs, granaatappel & grapefruit 

                Rundertartaar                  
met gepofte bulgur, bundelzwam, tahini mayonaise & gepekelde eidooier

Broccoli-quinoa salade
                             met broccoli-quinoa, bloedsinaasappel, Inca tomaten & crumble van olijf 

Bavette - 200 gram
runderbavette met chimichurri, bimi & patatas bravas

Roodbaarsfilet 
met parelcouscous, doperwtencrème & arrabiata-saus

Dry-aged biet
diverse bereidingen van biet, geserveerd met basilicumolie & krokantje van rijst

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren

Onderstaande bijgerechten kunnen worden besteld:
Frites & mayonaise €5 

Parmezaanse frites & truffelmayonaise €6 
Rucola salade met balsamicodressing & walnoten €5

Pilav rijst €6

LAAT ONS WETEN OF JE SPECIALE DIEETWENSEN OF ALLERGIEËN 
HEBT WAAR WE REKENING MEE KUNNEN HOUDEN.

HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN

DESSERTS
Passievrucht cheesecake 

                  met passievruchten-sorbetijs 
              Triple chocolate                  

witte chocolade cremeux, chocolade ijs & schuim van chocolade
One24 kaasplank 

        selectie van vier kazen uit de regio, geserveerd met vijgenbrood & dadel-ras el hanout chutney

      
              Triple chocolate                  

      selectie van vier kazen uit de regio, geserveerd met vijgenbrood & dadel-ras el hanout chutney

€36.5

      
              Triple chocolate                  

  

      
              Triple chocolate                  

  

                 = vegetarisch       = vegan                 = vegetarisch       = vegan



Mont Blanc                     9.5
gepocheerde perzik met amandel crumble & perzikijs 
Passievrucht cheesecake                    9.5
met passievruchten-sorbetijs 
One24 sorbet & gelato                                  8.5
Twee bolletjes ambachtelijk ijs, kies jouw favoriete smaken:
vanille | aardbei | mango | perzik | hazelnoot | chocolade | passievrucht
Triple chocolate         10.5
Witte chocolade cremeux, chocolade ijs & chocoladeschuim
One24 kaasplank      11.5
selectie van vier kazen uit de regio met vijgenbrood
& dadel-ras el hanout chutney

Seizoenssoep                                                                          8.5
wij vertellen je graag wat onze seizoenssoep is
Sopa de pescado                                                                   12.5
vissoep met rijkelijke vulling van fruits de mer
Groentebouillon                                                                    8.5
geserveerd met warm pitabrood & dip

Broccoli-quinoa salade                                         11.5 S  |   14.5 L
met broccoli-quinoa, bloedsinaasappel, Inca tomaten & 
crumble van olijf                                                           
Geitenkaas salade                                                  11.5 S  |   14.5 L
Zacht gerijpte geitenkaas met gegrilde vijg, groene salade, 
walnoten, granaatappel & honing-balsamicostroop

BIJGERECHTEN
Frites & mayonaise                                                               5
Parmezaanse frites & truffelmayonaise                                   6
Rucola salade met balsamicodressing & walnoten       5
Pilav rijst                         6

Ceviche                   12.5 
dorade gegaard in mango leche de tigre, geserveerd met
avocado, radijs, granaatappel & grapefruit
Rundertartaar                  12.5 
met gepofte bulgur, bundelzwam, tahini mayonaise 
& gepekelde eidooier 
Buikspek                     13
gelakte buikspek geserveerd met pompoen crème,
paddenstoel & maïs 
Burrata                                  12.5
met romanesco, basilcumolie, tomaat & gerookte amandel
Zalmtartaar                                                                          13.5
met avocado, little gem sla, crème fraîche & gepofte wilde 
rijst

VOORGERECHTEN
Beef burger - MRIJ rund - 175 gram                                       19.5
geserveerd op een brioche broodje met sla, tomaat, 
harissamayonaise, homemade pickles & frites
met bacon +1                met kaas   +1
Short rib - 310 gram                                                                      26.5
met frites & coleslaw
Bavette - 200 gram                                          28   
runderbavette met chimichurri, bimi & patatas bravas 
Roodbaarsfilet - 200 gram                                          26.5   
met parelcouscous, doperwtencrème & arrabiata-saus
Dry-aged biet                                                                                   25.5    
verschillende bereidingen van biet, geserveerd met 
basilicumolie & krokantje van rijst
Schelvis                                                                                             26.5
met wortel-kokos saus, zoetzure paarse wortel, 
mini wortel & pilav rijst
One24 signature pasta                                                                    18.5    
ravioli gevuld met gorgonzola & walnoot, geserveerd met 
pecorino & rucola
One24 tajine   19.5
groente tajine, couscous & komkommersalade

DESSERTS

SOEPEN

SALADES

HOOFDGERECHTEN

LAAT ONS WETEN OF JE SPECIALE DIEETWENSEN OF ALLERGIEËN 
HEBT WAAR WE REKENING MEE KUNNEN HOUDEN.

                 = vegetarisch       = vegan                 = vegetarisch       = vegan


