ZUZ&ZOOZ LUNCHKAART
BROOD
Met dips

Broodkeuze: Zeezout-Rozemarijn, Wit, Waldkorn, Spelt of Brood van de week
2 pers. 6,5
4 pers. 8,5

SANDWICHES
ZALM

12,5
Gerookte zalm, avocado, komkommer
kappertjespoeder, rode ui en roomkaas
CARPACCIO
11,5
Dungesneden runderhaas, truffelmayonaise,
gezouten pitten, rode ui, parmezaan, tomaat,
zuurdesem en rucola
11
STEAK
Reepjes gebakken biefstuk, harissa salsa
10
TONIJN
Huisgemaakte tonijnsalade, rode ui, komkommer
en rucola
11
BEENHAM
Warme beenham, ui, champignon, grove mosterd
KROKETTEN
9,5

SOEPEN

Zoete aardappel, kokos, limoen
Doperwten, munt, crème fraîche
Seizoenssoep

CLUBS

op geroosterde dikke bammen

ZUZ&ZOOZ
11
Gerookte kip, gerookte zalm, bacon, ei,
komkommer, tomaat en chippies
VEGA
11
Spread van courgette & avocado, spinazie,
zongedroogde tomaat, komkommer, ei en
chippies
FISH
11
Tonijnsalade, gerookte zalm, kappertjespoeder,
ei, tomaat, komkommer en chippies
TRADITIONEEL
11
Gerookte kip, ei, bacon, komkommer, tomaat en
chippies

Twee kroketten van de Bourgondiër met mosterd
Ook vegetarisch mogelijk
VEGA
10

MELTED

Spek
Combi

OMELETTEN

warm geserveerd
LEKKER HOLLANDS
7
Ham en kaas
Getoast brood, spread van courgette & avocado,
HAWAÏ
7,5
pittenmix, zongedroogde tomaat en spinazie
Ham, kaas en ananas
SOEPIE & SANDWICH
10
CHEVRE
9
Combineer een halve sandwich van de kaart met een
Geitenkaas, Granny Smith, rode ui,
soepje
Soepje eventueel ook extra bij elk lunchgerecht te walnoot en appelstroop
CHICKEN
9
bestellen 3
Gerookte kip, tomaat ui, kaas en rode
pesto
SOEPIE & MELTED
8,5
UITSMIJTER
Combineer een halve melted van de
Ham
7
kaart met een soepje
Kaas
7
8
9,5

SCHOTS
10,5
Met gerookte zalm
9,5
Twee boterhammen met een kroket en een gebakken VEGA
Met spinazie, zongedroogde tomaat,
ei, ham, kaas en een bolletje huzarensalade
champignon
Twaalf uurtje 11/13,5

6,5
6,5
Dagprijs

ZUZ&ZOOZ LUNCHKAART

SALADES

klein/groot

geserveerd met brood

CARPACCIO
Dungesneden runderhaas, truffelmayonaise,
gezouten pitten, rode ui, parmezaan, tomaat, zuurdesem en rucola
CHEVRE
Geitenkaas, serranoham, Granny Smith, rode ui, walnoot en
appelstroop
VIS
Gerookte zalm, geschroeide tonijn, garnaaltjes, komkommer,
tomaat, rode ui en yoghurt-limoendressing
ZUZ&ZOOZ
Biefstukreepjes, furikake, komkommer, cashewnoten, paksoi en
paprika
(ook mogelijk als surf en turf variant, krokante gamba en biefstuk)
KROKANTE KIP
Krokante kip, komkommer, tomaat, paprika, rode ui, ei, croutons en
yoghurt-honing-mosterddressing
Vegetarische optie: met krokante avocado
ZUZ&ZOOZ BOWL
Sushirijst met mango, kool, wortel, avocado, komkommer, edamame
Ook uit te breiden met zalmtartaar of biefstukreepjes

14,5/17,5

13,5/16,5

15/18

15/18

14/17

12,5
+2,5

WARME GERECHTEN

RUNDERHAAS
21
Gebakken runderhaas met champignon- of pepersaus
BROCHETTE GEMARINEERDE KIP
19
Kippendij met satésaus
PASTA ZUZ&ZOOZ
18
Kippendij, ui, champignon, rode pesto en room
SPARERIBS
18
met Mexicaanse dip
SCHNITZEL
18
met champignon- of pepersaus
Bovenstaande gerechten zijn te bestellen met
friet of brood naar keuze

VOOR DE KLEINTJES

Poffertjes met suiker
Boterham met kroketje
Kindertosti met ham en kaas
Alle gekheid op een stokje!

4
5
4
5

Diverse snacks geserveerd op een stokje met frietjes

WRAPS & BURGERS
KROKANTE KIP WRAP

9,5

ZUZ&ZOOZ WRAP

9,5

Krokante kip, ei, komkommer, tomaat, paprika,
rode ui en yoghurt-honing-mosterddressing
Vegetarische optie met krokante avocado
Biefstukreepjes, furikake, komkommer,
cashewnoten, paprika en paksoi

GADO GADO BURGER

12,5

Brioche met linzenburger, komkommer, wortel,
ei, ui, taugé, rode pepertjes en satésaus

BURGER

12,5

Brioche met runderburger, gebakken ei,
komkommer, augurk, mosterd, bacon, ui,
cheddar en tomaat

Met frietjes

+2,5

