Menukaart

Extra bord en bestek
met bordgarnituur
Glutenvrij brood

11:00-16:00 uur

- Broodjes -

+2
+1

- Soep -

wit of bruin vloerbrood

geserveerd met brood en boter

Vloerbrood tonijnsalade - 10

tonijnsalade met appel - rode kool - ingelegde
courgette - limoenmayonaise - groentechips

Vloerbrood chorizo - 10

Gepofte tomatensoep - 7
met kruidenricotta

Soep van de week - 7

op het krijtbord of vraag het een medewerker.

chorizo - brie - gepofte tomatensalsa - pesto gefrituurde tuinboon

- Tosti -

geserveerd met een frisse salade

Vloerbrood buffelmozzarella - 10
buffelmozzarella - gepofte tomaat - gegrilde paprika glaze balsamico - fregola - zonnebloempit

Chorizo - 8

Vloerbrood gegrilde paprika hummus - 10

Serranoham - 8

gegrilde paprika hummus - ingelegde courgette en
rode ui - kruidenricotta - gefrituurde tuinboon

chorizo - belegen kaas - gegrilde paprika - tomatensalsa
brie - serranoham - pesto - aïoli

- Warme lunchgerechten -

- Salades -

Twee rundvlees kroketten van de Heeren - 10

geserveerd met brood en boter

vloerbrood - rundvleeskroketten - salade - mosterdmayonaise

Twee garnalenkroketten van de Jong - 12

vloerbrood - garnalenkroketten - salade - limoenmayonaise

Uitsmijter Villa Suikerberg - 10

Trio van vis - 14

tonijnsalade - gerookte zalm - gamba - rode kool - rauwkost limoendressing - ingelegde rode ui - groentechips

laat je verrassen!

Buffelmozzarella - 14

12 uurtje - 12

buffelmozzarrella - fregola - gepofte tomaat - rauwkost glaze balsamico - zonnebloempit

vloerbrood - belegen kaas - serranoham - rundvlees kroket
kleine soep naar keuze - mosterdmayonaise

Broodplankje - 6

- Borrelkaart
tot 18:00 uur

gegrilde paprika hummus - aïoli

de Heeren bitterballen - 8
8 stuks - mosterdmayonaise

Garnalen bitterballen van de Jong - 8
6 stuks - limoenmayonaise

- High bite - 16 p.p.
olijven - charcuterie - verschillende kazen brood met smeersels - koude en warme tapas
(alleen op reservering, vanaf 2 personen)

Villa borrelplank - 15
goed gevulde borrelplank met o.a. vleeswaren - vis - kaas
en warme hapjes

Olijven & noten - 6

gemarineerde olijven - luxe gemengde noten

Veganistische groentekroketjes - 8
8 stuks - veganmayonaise

- High tea - 22 p.p.
luxe sandwiches - huisgemaakt appelgebak american brownie - scones met clotted cream en jam chocolade lekkernijen en huisgemaakte quiche
(alleen op reservering, vanaf 2 personen)

Drankenkaart
- Warme dranken Lungo
Cappuccino
Flat white
Espresso
Espresso doppio
Espresso macchiato
Cortado
Americano
Caffè latte
Latte macchiato
Warme chocolademelk
Thee

2,8
3
3,9
2,8
3,8
3
3
2,8
3,2
3,2
3,2
2,8

lady grey - China jasmin sencha citroen - droom van
Zwolle - champagne cassis rooibos - English breakfast

Verse muntthee
Verse gemberthee
Chai latte
Extra shot espresso
Kannetje warme melk
Soya- of havermelk

- Gebak -

- Bieren -

Huisgemaakt appelgebak
American brownie
Zwollenaartje

4
4
3,5

hazelnootschuim gebakje met
mokkacrème

Huisgemaakte boterkoek
Gebak van de week
Slagroom

2,5
v.a. 4
0,5

- Bubbels/mix La Boume Crémant de Limoux 5,5/fles 27
verfrissende bubbel uit Zuid-Frankrijk.
rijke smaak van citrus, getoast brood
en zoete amandelen

4

Be Free Sparkling 0.0%
3,2
3,2
3,2

een elegante alcoholvrije mousserende wijn.

1
0,8
+0,5

frisse mix van limoncello, mousserende wijn,
spuitwater, munt en citroen

- Sap Verse jus d'orange S/L 3,5/4,5
Schulp sap
v.a. 3
rode appel, appel & peer,
appel & cranberry, appel & rabarber

7
7
7

Aperol Spritz
Gin/tonic (Tanqueray)
Limonsecco

- Frisdrank -

3
3,2
4,6
4,6

Op de fles
Belle-vue kriek
Duvel
Hoegaarden radler
Leffe dubbel
Karmeliet triple
Goose IPA

4
4,6
4
4,5
4,6
4,6

Alcoholvrij
Hoegaarden Radler 0.0 %
Hertog Jan 0.0 %
Leffe Blond 0.0 %
Van de Streek playground IPA
alcoholvrij 0,5%
Zwolse bieren van Den Duiyk
Intergalactic Guardians of Love

v.a. 2,8

Coca Cola, Fanta, Sprite,
bitter lemon, tonic etc.

Blondgenoot blondbier
Roodbaard triple

- Wijnen -

Paparuda, Pinot Grigio, Roemenië. 4,2/fles 20

- Rosé -

Expressieve witte wijn met grapefruit en perzik in het aroma.
In de zeer frisse smaak veel fruit; appel en citrus

Les 5 Vallées, Frankrijk. 4,2/fles 20

Rheinhessen, Spätlese, Duitsland. 4,2/fles 20

Mooie lichtroze kleur in de stijl van een Provence rosé.
Fijne frisse tonen van aardbei, framboos en kersen.

Licht zoet, geuren van meloen en perzik met een frisse toets.

Radio Boka, Verdejo, Spanje. 4,7/fles 22

- Rood Les 5 Vallées, Merlot, Frankrijk. 4,2/fles 20

Stuivende wijn met aroma’s van citroenbloesem,
rijpe appels, perzik en mineralen.

Een soepele, ronde wijn met elementen van pruimen,
kersen en een hint laurier.

Les 5 Vallées, Chardonnay, Frankrijk. 4,2/fles 20

I Muri, Primitivo, Italië. 5/fles 25

Verfijnde aroma’s van witte bloemen, hazelnoot,
toast en vanille.

3,5
3
4
4,6

5

American IPA

Diverse frisdranken

- Wit -

Van de tap
Hertog Jan 0.2 l
Hertog Jan 0.25 l
Wisselbier
Leffe Blond

Zwoele, warme en smaakvolle wijn uit Zuid–Italië. Tonen
van zondoorstoofd fruit, kruiden en een hint van cacao.

5
5

