Irish Coffee

€ 5,80

met Irish Whiskey en slagroom

Italian Coffee

€ 5,80

met Amareo en slagroom

Spanish Coffee

€ 5,80

met Licor 43 en slagroom

French Coffee

€ 5,80

met Grand Marnier en slagroom

Warme Chocolademelk

€ 2,50

met slagroom (+ € 0,70) met rum (+ € 2,00)

€ 2,20
€ 2,60

verse munt thee

HIGH TEA
Met onze verse Van Bruggen thee.
Een verzorgde middag met heel veel lekkers, waaronder
onze chocolade brownie, scones en een vruchten taartje.
Natuurlijk ook met hartige hapjes, een soepje,

Losse “van Bruggen” thee
glas thee

ONTSPANNEN GENIETEN MET FAMILIE,
VRIENDEN OF COLLEGA’S...

fingersandwiches en een hartig taartje!
€ 19,50
Beginnen met een glaasje bubbels € 3,50

LEKKERS VOOR ERBIJ...
van onze warme bakker

Appel Cranberry gebak
Apfelstrudel met vanillesaus
Brownie
Gebak van de dag
Warme wafel met warme kersen

€ 2,75
€ 3,20
€ 2,70
€ 3,20
€ 3,00

HIGH BEER
Met 4 speciaal bieren.
Een high beer combineert de gezellige sfeer van het bourgondische
gevoel met speciaal bieren. U proeft 4 speciaal bieren, waarover
onze bierkenners iets vertellen, daarbij een goed gevulde
borrelplank met warme en koude hapjes!
€ 22,50

PPSSSST.........
onze brownie en appelgebak kun je ook in mini formaat bestellen!

Slagroom of een bolletje vanilleijs

€ 1,80
€ 0,70

HIGH WINE
We beginnen met een glas prosecco, daarna proeft u 3 verschillende
wijnen waarover de sommelier iets verteld. Natuurlijk aangevuld
met een rijkelijk gevuld plateau met fingerfood van het land en uit
de zee!

Ontdek de Zwaan…”Boven”

In het hart van Winterswijk, makkelijk bereikbaar,
gratis parkeren, genieten van het unieke uitzicht..
hoe plezierig kan uw bijeenkomst zijn..??!!

€ 24,50

Vergaderen tot 60 personen, netwerkbijeenkomsten, eventueel met presentatie.
Inspireren, brainstormen, workshops, cursussen of teambuilding.
Even de trap op naar boven ( traplift aanwezig ).
Reserveer voor uw feest of diner in deze unieke warme besloten sfeer.
Huwelijk, jubileum of promotie ? Een surprise party voor haar 40e ?

voor reserveringen tel. 0543-512300

Hef het glas op al die mooie- of nog vele nieuwe jaren, op behaalde successen of nieuwe kansen.
Hang de slingers op en proost op het leven !!

Wificode: dezwaan2.0
Wooldstraat 6 - tel. 0543-512300
www.dezwaanwinterswijk.nl - info@dezwaanwinterswijk.nl

www.dezwaanwinterswijk.nl

ONTBIJT

WARME LUNCHGERCHTEN

tot 12.00 uur

keuze uit wit of bruin oerbrood

GESERVEERD MET JUS D’ORANGE EN EEN GROTE KOFFIE OF THEE
Hangover Breakfast

€ 8,50

Uitsmijter van drie eieren

€ 9,50

naar keuze met ham of kaas of spek of rosbief

2 snee oerbrood gebakken spek / drie eieren

Ontbijt De Zwaan

€ 10,50

Verschillende broodsoorten / gekookt eitje / zoet beleg / kaas /
verschillende vleeswaren

Ontbijt De Zwaan De Luxe

Uitsmijter De Zwaan

€ 10,50

alle 4 beleg soorten

Omelet
€ 12,50

Verschillende broodsoorten / roerei / zoet beleg / paté / kaas / verschillende
vleeswaren / tonijnsalade / zalm / roomkaas

€ 9,50

paprika / champignons / tomaat / aardappeltjes

2 Kwekkeboom krokeen

€ 7,50
€ 5,50

rauwe ham / kaas / tomaat / rode ui / pesto

LUNCH

keuze uit waldkorn bol of wie land bol
Griekse yoghurt rood fruit / muesli of gekarameliseerde noten / honing
American pancakes banaan / blauwe bessenjam / maple siroop
Filet Americain ‘met ei en ui’
Oude of jonge kaas mosterdmayonaise
Rosbief chilimayonaise / rucola / ei
Huisgemaakte tonijnsalade
Carpaccio oude kaas / truffelmayo
Gebakken champignons kruiden / geitenkaas van Brömmels
Gegrilde groenten pesto / mozzarella pitjes
Pulled Pork BBQ saus / frisse sla
Parma Ham blauwe kaas / balsamico stroop
Geitenkaas van Brömmels geroosterde paprika / noten
Gerookte zalm roomkaas / rode ui / pesto / radijs

€ 5,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 6,00
€ 7,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 9,00
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 9,00

vanaf 2 personen

EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE BROODSOORTEN EN GERECHTJES ZOALS;

* Buffelmozzarella tomaat / basilicum
* Huisgemaakte tonijnsalade
* Parmaham / zontomaatjes
* Filet Americain
* Geitenkaas noten / honing
* Extra yoghurt (+€ 2,=)

GESERVEERD MET BROOD EN BOTER
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50

SOEPEN
Gepofte pomodori tomatensoep
Wortel-Gembersoep met crème fraiche
Seizoensoep van de chef

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

€ 10,50 p.p.

HOOFDGERECHTEN

GOOD MOOD FOOD
Nacho’s uit de oven met gehakt, kaas en crème fraiche
€ 7,50
Plankje met kaas, worst en parmaham
€ 8,50
Bierballen met mosterd, 7 stuks
€ 5,50
Kaasloempia’s met chilisaus, 7 stuks
€ 5,50
Krokante gamba’s met chilisaus, 7 stuks
€ 6,50
Gemengd biergarnituur, 15 stuks
€ 11,00
Plukbrood met uitjes, paprika, kruiden, kaas en een dipje
€ 5,50
Oerbrood met verschillende dips
€ 4,50
“Good Mood Plank” met olijven, zontomaatjes, komkommerstengels,
€ 12,50
dipjes, brood, kaas, parmaham, bierballen en kaasloempia’s
Chicken wings met chilisaus, 7 stuks
€ 6,50

Koffie
Koffie groot
Caffeïnevrije koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Cappuccino groot
Espresso Macchiato

€ 2,10
€ 3,70
€ 2,20
€ 2,10
€ 4,00
€ 2,50
€ 4,20
€ 2,20

Lae Macchiato

€ 3,50

naar wens met amandel, hazelnoot, kaneel of caramelsmaak (+ € 0,50)

GESERVEERD MET FRIET EN SALADE
Kipsaté gebakken uitjes / kroepoek
Schnitzel champignons / ui / spekjes / paprika
Duo zalm & kabeljauw met saus van kappertjes / augurk / sjalotjes
Pasta Linquine room / ui / parmezaan / gamba’s
Classic Beef Burger uiencompôte / kaas / bacon / tomaat

€ 2,50
€ 3,50
€ 6,50

WARME DRANKEN

GESERVEERD MET BROOD EN BOTER

LUNCHPLANK

om samen te delen...

SALADES
Salade gewokte kip / rode ui / taugé / croutons / tomaat / komkommer
Salade zalm / forel / makreel / gebakken gamba
Salade geitenkaas / gefrituurde groente chips / bietjes / noten

Boterham met Nutella
Poffertjes met poedersuiker
Mix spiesje met frietjes

HELE DAG

wit of bruin oerbrood

Boerenpan tosti

VOOR ONZE KLEINE GASTEN

€ 15,50
€ 16,00
€ 17,00
€ 13,50
€ 14,50

Al deze gerechten kunt u tot 17.00 uur bestellen. Bent u benieuwd naar onze dinerkaart? Vraag er gerust naar!

Koffie De Zwaan

€ 4,70

Cappuccino met slagroom, advokaat, caramel en nootjes

Koffie Compleet
met een likeurtje, slagroom en zoete lekkernij

€ 4,00

