BORRELKAART
Portie bitterballen met Zwolse mosterd (8 stuks)

4,40

Portie gemengd bittergarnituur (12 stuks)

4,90

Portie nacho’s gegratineerd met kaas, geserveerd
met tomatensalsa, guacemole en zure room

5,75

Portie hete gefrituurde hapjes met chilisaus (8 stuks)

5,15

Worstplankje

5,95

Kaasplankje

5,95

Knapzak brood met kruidenboter en tapenades

3,90

Zwieseplateau
(plank met worst, kaas, bitterballen, gerookte zalm,
carpaccio, broodsoorten van onze korenmolen
en diverse tapenades en kruidenboter)

12,95

Voor bij de koffie:
Huisgemaakt appelgebak door onze
bakkerij “de Dante”

2,85

Seizoensgebak (vraag onze bediening ernaar)

3,10

Kruidkoek van bakker Slatman uit Ane

1,60

Huisgemaakte cake

1,60

Arretjescake naar Oud Hollands recept

1,60
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LUNCHKAART
SOEPEN:
Soep van de dag met een broodje

4,65

Tomatensoep met een broodje

4,65

TOSTI’S UUT DE PANNE:
Geserveerd met rauwkost en ketchup
Tosti ham/kaas

4,65

Tosti hawai

4,90

Tosti de Zwiese
(met gebakken groenten en gegratineerd met kaas)

5,45

BROODJES:
Al onze broodjes serveren wij op oerbrood van onze Korenmolen. Keus uit wit
of bruin brood.
Broodje gerookte zalm met kappertjes, ei en ui

7,75

Broodje carpaccio met pijnboompitjes, kaas
en pestodressing

7,75

Broodje eiersalade met gebakken bacon

6,70

12 UURTJE
(plak brood met ham en een gebakken ei,
soep naar keuze, rauwkost en een rundvleeskroket)

10,50
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UITSMIJTER of OMELET
Keus uit wit of bruin brood
Kaas en/of ham

7,50

De Zwiese
(met gebakken groenten en gegratineerd met kaas)

7,75

MAALTIJDSALADES
Geserveerd met brood van onze korenmolen, boter en tapenade
Salade huisgemaakte carpaccio met pijnboompitjes,
kaas en pestodressing

12,90

Salade gerookte zalm met kappertjes, ei en ui

12,90

Salade geitenkaas met gebakken paddenstoelen,
spek en honing

12,90

CHEFS SPECIALS:
Zwiese hamburger met frietjes

9.75

Spies van kippendij met ananas, pindasaus,
rauwkost en friet

13,90

PANNENKOEKEN
Pannenkoek naturel

5,95

Pannenkoek spek

6,95

Pannenkoek de Zwiese
(met gebakken garnituur en gegratineerd met kaas)

7,75
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KINDERMENU
Fruitcocktail

4,65

Tomatensoep met soepballetjes

4,65

Friet met naar keuze: frikandel, kroket, bitterballen
of kipnuggets met appelmoes en mayonaise

6,95

Pannenkoek naturel

5,95

Pannenkoek fantasie (versier naar hartenlust je
eigen pannenkoek met spekjes en smarties)

6,25

Spaghetti bolognese

9,-

Coupe vanille- en aardbeienijs met slagroom

4,65

Koetje (vanille-ijs)

3,10

Handijsje uit de bar (vraag onze bediening ernaar)
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