ZUZ&ZOOZ DINERKAART
PROEVERIJ ZUZ&ZOOZ

32,5 p.p.

Laat u verrassen met diverse gerechtjes samengesteld door onze
keukenbrigade
Eventueel uit te breiden met extra gang kaas +10
Kaas in plaats van dessert
+4

VOORGERECHTEN

BROOD met dips

2 pers. 5,5
4 pers. 7,5

KOKOS-CURRY SOEP
TOMATEN-PAPRIKA SOEP
SEIZOENSSOEP
Nieuwgierig? De bediening brengt u op de hoogte

6,5
6,5
6,5

CARPACCIO
Runderhaas, truffelmayonaise, rode ui, kaas, gezouten pitten,
rucola, zuurdesem
KLASSIEKE STEAK TARTAAR
Rund, ei, ui, kappertjes
GEGRILDE GROENE ASPERGES
Notencrumble, soja vinaigrette, Parmezaanse kaas
ZALM
Tartaar, limoen crème fraîche, gepofte quinoa, komkommer
GAMBA
Tataki van rund, avocado, zuurdesem, bosui
GEBAKKEN CAMEMBERT
Met rood fruit, pittenmix, balsamico
SNAAIPLANKJE
Diverse lekkernijen uit de keuken, minimaal 2 personen

12

12
10,5
11,5
11
10,5
12,5 p.p.

HOOFDGERECHTEN

VOOR DE KLEINE ETERS

Alle gerechten zijn inclusief een kinderijsje

Alle gekheid op een stokje! Diverse snacks
Bitterballen of minifrikadelletjes
Kipfingers
Poffertjes met poedersuiker
Hamburgertje
Stukje gebakken zalmfilet
Kipsaté'tje
Spareribs
Pasta met tomatensaus en kaas

8
8
8
8
8
10
10
10
8

HOOFDGERECHTEN
BAVETTE
25
250 gram met ui, gepofte tomaat, barbecue jus
KALF
22,5
Sukade met groene asperge, gebrande ui en tijm jus
PARELHOEN
21,5
Serannoham, doperwtjes, frisee, vijgenjus
RUNDERHAAS
21
Met champignon- of pepersaus
VARKENSHAAS
20
Met champignon- of pepersaus
BROCHETTE GEMARINEERDE KIP
19
Kippendij met satésaus
VEGA BURGER
14
Linzenburger met geroosterde paprika, sla, tomaat,
komkommer en mosterdmayo
SPARERIBS
18
Met aioli
POUSSIN
17,5
Kippetje van het spit met cajun kruiden
BURGER
14
Brioche broodje met runderburger, gebakken ei, komkommer,
tomaat, augurk, mosterd, bacon, ui en cheddar kaas
SALADE ZUZ&ZOOZ
18
Maaltijdsalade met biefstukreepjes, furikake, komkommer,
cashewnoten, paprika en paksoi
(ook mogelijk als surf en turf variant, krokante gamba en biefstuk)
CAESAR SALADE
17
Krokante kip, eitje, spek, sla, komkommer, crouton, kaas en caesardressing
KABELJAUW
20
Parel couscous, basilicum en-croute, bospeen, bieslook olie
ZALM FILET
21
Spinazie, zeekraal, gepofte quinoa, frisee en hollandaisesaus
CHEF’S SPECIAL
Dagprijs
Vraag onze bediening voor meer info
VISSALADE
18
Gerookte zalm, geschroeide tonijn, garnaaltjes, radijs
en yoghurt-dragon dressing

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met friet en eventueel een salade

GROENTECURRY
19
Met naanbrood
ZUZ&ZOOZ BOWL
12,5
Sushi rijst of bulgur, mango, kool, wortel, komkommer, edamame
Ook uit te breiden met zalmtartaar of biefstukreepjes +2,5
PASTA ZUZ&ZOOZ
18
Kippendij, ui, gebakken champignons, pesto en room
GEPANEERDE AUBERGINE
20
Met pesto, beurre noisette, pasta, gepoft tomaatje, notencrumble

