Salades

Ontbijt

geserveerd met brood en boter

incl. koffie/thee/jus d’orange tot 12.00 uur

Desembrood

Hangover Breakfast 9.50
2 snee oerbrood, gebakken spek, drie eieren

8.50
8.50
8.50

met avocado, mozzarella, gerookte zalm en radijs
geitenkaas van brommels, noten, honing en appel
gegrilde groente, hummus en pijnboompitten

Ontbijt de Zwaan 11.00
Diverse broodsoorten, gekookt eitje, zoet beleg, kaas,
verschillende vleeswaren

Caesar salade kip, rode ui, croutons, tomaat, komkommer
visSalade zalm, forel, gamba en warme vis
geitenkaas Salade mango, bietjes, en groentechips
extra friet

Soepen

Ontbijt de Zwaan De Luxe 12.50
diverse broodsoorten, roerei, zoet beleg, paté, kaas,
verschillende vleeswaren, tonijnsalade, zalm, roomkaas

Warme lunchgerechten
keuze uit wit of bruin oerbrood

Lunch
3 mini croissants met jam en roomboter
Wentelteefjes van suikerbrood
Griekse yoghurt

Uitsmijter van drie eieren
4.50
5.50

rood fruit en muesli of gekarameliseerde noten en honing 5.50
American pancakes banaan, blauwe bessenjam, maple siroop 7.50

keuze uit waldkorn bol of witte land bol

Filet Americain met ei en ui
jonge kaas met mostermayonaise
Oude kaas van kaasboerderij Weenink uit LIevelde
tapenade en appelstroop
Rosbief chilimayonaise, rucola, ei

7.50
7.00

8.00
7.50
Huisgemaakt tonijnsalade
9.50
Carpaccio manchego kaas, truffelmayo
9.50
Gebakken champignons kruiden, geitenkaas van Brömmels
9.00
Pulled Pork bbq saus, frisse sla
9.00
Pikante Kip met paprika, komkommer en mango chutney 10.00

9.50

naar keuze met ham of kaas of spek of rosbief
Uitsmijter De Zwaan alle 4 beleg soorten
Omelet paprika, champignons, tomaat, aardappeltjes

11.00
9.50
7.50
5.50
10.00

2 bourgondiër kroketten
Boerenpan tosti parmaham, kaas, tomaat, rode ui, pesto
Classic Beefburger met ui, kaas, bacon en tomaat
Krokante wrap
met gegrilde groente, couscous, feta, en peppadewcreme

9.50
3.00

Extra friet

Lunchplank
om samen te delen… vanaf 2 personen

10.50 p.p.

Diverse broodsoorten en gerechtjes:
Buffelmozzarella, tomaat, basilicum, Huisgemaakte tonijnsalade,
Parmaham, zontomaatjes, Filet Americain, Geitenkaas,
noten, honing, extra yoghurt (+ 2.00)

12.50
14.00
10.50
3.00

geserveerd met brood en boter

Gepofte Pomodori tomatensoep
schaaldiersoep met zalm en garnaaltjes
Preisoep met manchegokaas en spekkruim

5.50
6.50
5.50

Voor onze kleine gasten
Boterham met Nutella
Poffertjes met poedersuiker
Mix spies met frietjes
American pancakes banaan, blauwe bessenjam, maple siroop

2.50
4.50
6.50
7.50

Good Mood Food
hele dag

Nacho’s uit de oven met gehakt, kaas en crème fraiche
7.50
Plankje met kaas, worst en parmaham
9.50
Bitterballen met mosterd
7 stuks 5.50
Kaasloempia’s met chilisaus
7 stuks 5.50
Krokante gamba’s met chilisaus
7 stuks 6.50
Gemengde bittergarnituur
15 stuks 11.00
Plukbrood met uitjes, paprika, kruiden, kaas en een dipje
5.50
Oerbrood met dips en chips
4.50
Good Mood Plank olijven, peppadews, komkommerstengels, dipjes, brood,
kaas, paraham, bitterballen, uienringen, nacho’s en kaasloempia’s
14.50
Chicken wings met chilisaus
7 stuks 7.50

