BROODJES

TAPAS

(12.00- 18.00 uur)
Wit of bruin boerenbrood

(vanaf twee personen)

Patatje Paramaribo (pittig Surinaams stoofvlees)
Gamba’s in hete olie
Gebakken inktvisringen
Spaanse gehaktballetjes met een tomatensaus
Noedels met ossenhaas
Kipsaté met satésaus
Bresaola met Parmezaanse kaas en gemarineerde artisjokken
In kruidenboter gebakken champignons met toast
Spiesjes met mozzarella en tomaat ( 6 stuks)
Geroosterd brood met knoflook
Combinatie van onze tapas (vanaf 2 personen, prijs p.p.)

€ 9,50
€ 11,50
€ 7,50
€ 9,50
€ 11,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 9,50
€ 6,50
€ 4,95
€ 23,50

FINGERFOODS
Warme nacho's met kaas, crème fraîche en chilisaus
Portie ambachtelijke bitterballen (8 stuks)
Portie Edammerkaas
Kaasstengels (8 stuks)
Vlammetjes (8 stuks)
Portie koud gemengd (16 stuks)
Portie warm/koud (16 stuks)
Portie warm gemengd (16 stuks)

€
€
€
€
€
€
€
€

6,50
8,50
8,50
8,50
8,50
12,50
12,50
12,50

1. Stokbroodje saté kip met rode ui, taugé, cashewnoot en satésaus
2. Drie minibroodjes: Garnalen, zalm, paling
3. Club sandwich: Kip, ijsbergsla, bacon, tomaat, eiersalade,
kappertjes en knoflookmayonaise

€ 12,50
€ 12,50
€ 14,50

4. Sandwich mozzarella, rucola, tomaat, basilicum,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

avocado en mayonaise
€ 10,50
Broodje Carpaccio met Parmezaanse kaas en rucola
€ 11,50
Panini ham/kaas
€ 8,50
Panini pollo: Gerookte kip, mozzarella met pesto en tomaat
€ 8,50
Broodje warme geitenkaas met krokante bacon, pijnboompitjes
en gekarameliseerde appel
€ 10,50
Twee ambachtelijke rundvleeskroketten op brood met mosterd
€ 8,75
Uitsmijter ham en/of kaas
vanaf € 8,95
Sandwich met warme beenham en honing-mosterdsaus
€ 10,50
Sandwich met tonijnsalade, mayonaise, rode ui, olijven en paprika
€ 10,50
Flammkuchen specialiteit uit de Elzas; Traditioneel met spek en ui
of ‘Caprese’ met tomaat, mozzarella & rucola
of ‘Americana’ met ham, salami, chorizo, kaas & tomatensaus
€ 14,50
12 uurtje; soep, 1 broodje kroket, 1 broodje uitsmijter ham en kaas
en toast met zalm
€ 14,95

Pannenkoeken (12.00-18.00 uur)
15. Naturel met suiker of stroop
16. Appel
17. Ham of spek of kaas
Heeft u een allergie? Meld het ons a.u.b.

€
€
€

6,50
7,50
8,50

SOEPEN

SALADES

30. Tomatensoep
31. Uiensoep met Gruyère
32. Strandkrabbensoep

(ook te bestellen als maaltijdsalade)

18. Caesarsalade: Romainesla, kippendij, spek, ansjovis,

croutons en Parmezaanse kaas
19. Salade met geitenkaassoufflé, gemarineerde artisjok,
tomatensalsa, aceto, radijs en pecannoten
20. Salade Nicoise: Gegrilde Albacore-tonijn,
haricots verts, tomaat, rode ui, eitje, kropsla en
la Ratte-aardappels

Klein € 15,50
Groot € 19,50
Klein € 15,50
Groot € 19,50
Klein € 18,50
Groot € 22,50

HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN
21. Stokbrood met kruidenboter
22. Huisgemaakte Belgische garnalenkroketten (2 stuks)
23.
24.

25.
26.
27.

met gefrituurde peterselie, toast en citroenmayonaise
Carpaccio met Parmezaanse kaas, rucola en pesto
Flammkuchen specialiteit uit de Elzas; traditioneel met spek ui
of ‘Caprese’ met tomaat, mozzarella & rucola
of Americana (ham, salami, chorizo, kaas, tomatensaus)
Grand entrée met vis; gerookte zalm, toast paling, Hollandse
garnalencocktail, gamba torpedo en garnalenkroketjes,
strandkrabbensoepje
Vitello Tonnato met tonijnmayonaise en appelkappertjes
Steak tartaar met zoetzure ui, krokante peterselie, truffelmayo,
crostini en frissee

€ 4,95
€ 16,50
€ 14,50

€ 14,50

33. Sliptong in roomboter gebakken met stamppotje rucola

€ 27,50

34.
35.

€ 21,50

36.
37.
38.
39.

of met stamppotje rode kool met butter en eek
Huisgemaakte kipsaté, salade en huisgemaakte friet
USA hamburger black angus, met ei, spek, cheddar,
friet en salade
Geroosterde ossenhaas, sjalot, wortel, rodewijn-jus,
(Bordelaise) en huisgemaakte friet
Fettuccine surf ‘n turf met gamba’s en ossenhaas in een
pittige saus van tomaat en ui
Geroosterde kabeljauw met saffraan fregola, mossels, artisjok,
venkel, haringkaviaar, beurre blanc en huisgemaakte friet
Combinatie van onze tapas (vanaf 2 personen, prijs p.p.)

€ 19,50
€ 29,50
€ 23,50
€ 27,50
€ 23,50

DESSERTS
€ 16,50
€ 14,50
€ 17,50

FINE CAVIAR & OESTERS
28. 30 gram Gold label caviar met blinis en crème fraîche
29. Oesters; classic of gegratineerd (half dozijn)

€ 6,50
€ 7,50
€ 8,50

€ 62,50
€ 19,50

40. Cheesecake
41. Dame blanche
42. Crème brûlée van vanille, bitterbal van pure chocolade,

€ 7,50
€ 7,50

compote van bloedsinaasappel en een wisselend bolletje ijs
43. Kinderijsje

€ 10,50
€ 5,50

TAPAS Z.O.Z

