Afternoon TEA

22,5 p.p.

een middagje bijkletsen met zoete en hartige hapjes
en natuurlijk verse Senza Tea!

wist je trouwens dat de eigenaresse van Senza Tea
uit Winterswijk komt?

HIGH WINE / BEER

28,5 p.p.

onze high wine of high beer is een wandeling
door onze kaart! 4 wijnen of bieren

aangevuld met een borrelplank en 3 gerechtjes
die onze kookstijl perfect weergeven!

onze gastheren- en vrouwen geven uitleg!
we vragen u vriendelijk om minimaal 24 uur van tevoren
te reserveren voor de afternoon tea, wine of beer!

Gezond
met Laura
laura is in 2020 haar eigen bedrijf gestart op het gebied van
gezonde voeding. ze helpt haar klanten aan een

gezondere leefstijl op allerlei verschillende manieren. balans is

haar uitgangspunt, want een wijntje en borrelplankje moet ook
gewoon kunnen! wil je vandaag een gezondere keuze maken?
kies dan een van de gerechten met het logo van laura!

Facebook – Restaurant De Zwaan
Instagram –@restaurantdezwaan
www.dezwaanwinterswijk.nl

Ontbijt
Lunch

Salades 13.5

Ontbijt tot 12.00 u
Met een glaasje jus d’orange

met brood en boter

Vis
KLEINTJE ONTBIJT

tataki van tonijn | gerookte zalm | forel | sirachamayo

6.5

croissant | yoghurt met vers f ruit en granola | gekookt eitje

Ontbijtplank 10

kaas | brie| serranoham | pastrami | gekookt eitje |
broodsoorten | tomaat |komkommer |mini croissantje | jam |
boter | hagelswag

ONTBIJT MET BUBBELS

12.5

Ceasar
little gem | kippendij | eitje | spek | ansjovis | parmezaan

Geit
mangochutney | groentechips | pijnboompitten

Warme lunch

kaas | brie| serranoham | pastrami | gekookt eitje |
broodsoorten | tomaat |komkommer |mini croissantje | jam |
boter | hagelswag| gerookte zalm | roomkaas | glaasje bubbels

Kipburger avocadomayo | mangochutney | gef rituurde

check onze drankenkaart voor de lekkerste warme drankjes
bij je ontbijt!

Pantosti flinke plak desembrood | serranoham | kaas |

lunch
tot 16.00 u

Griekse yoghurt vers f ruit | granola 5
BANANENBROOD yoghurt | vers f ruit 5

uienringen | sla | tomaat 14,5

pesto | rode ui | tomaat 7,5

Uitsmijter serranoham | kaas | gebakken spek 10
Kroketten desembrood | mosterd 8
Paddestoelen kroketjes

desembrood |truffelmayo 8

Avocadoburger
nachochips | tomatenchutney | avocadomayo 14,5

DESEMBROOD

Zoete aardappel frietjes / frietjes 4

Flinke plak wit of bruin desem brood

Spicy Tuna
sirachamayo | tonijnsalade | avocadocreme 9,5

Carpaccio
krokante uitjes | kappertjes | parmezaan | truffelmayo 9,5

Oude kaas salade
mosterdmayo | bosui 8,5

Gerookte zalm avocadocreme | burrata | bosui 9,5
Brommels geitenkaas
spicy mango hummus | gegrilde groenten 9,5

Pastrami creme f raiche | augurk | krokante uitjes 9,5

Broccolisoep
dragon | zachte schapenkaas | doperwten 6

Pittige pomodorisoep
gemarineerde gamba | groene kruidenolie | tomaat 6

FLAMMKUCHEN
SCHAAP & GEIT
schapenkaas van kemperschoap | blauwe geit | peertjes |
pijnboompitten | granaatappel 11

pikante Kip spekjes | creme f raiche | BBQ saus 11

Wrap it up
Goed gevulde warme wraps

Lunch
proeverij!
met brood en passende dips
kun je niet kiezen of vind je het gewoon lekker om van alles wat
te nemen? dan zijn onze proeverijtjes iets voor jou!

UIt het water 12,5

tonijnsalade / verse tonijn / zalm / forel

Van het land 12,5

carpaccio / pastrami / pikante kip / serranoham

Pikante kip | sirachamayo | avocado | salade 10
Zalm | avocado | salade | limoenmayo 10

Kids
Yoghurt met f ruit 4
Poffertjes met f ruit 4
Broodje hagelswag 3,5
Tosti kids flinke plak desembrood | kaas 5

