Ontbijt
Huisgemaakte granola met boerenyoghurt en

Barista service

zaamen met

fruit van het seizoen
Croissant met marmelade
Fries suikerbrood

Espresso, Koffie,

Lunch

Thee (in alle populaire smaken)

Cappuccino, Caffè Latte
Thee met Gember, Steranijs, Kaneel of verse Munt

Rijkelijke maaltijdsalade of sandwich:
Gerookte zalm met wasabi mayonaise

Fris

Krokante pancetta met huisgemaakte mosterd/honing dressing

Sourcy (Still of Sparkling)

Dagelijks vers bereide soep uit eigen keuken

Cola, Cola-light

Zoetigheden

Ice Tea naar eigen Zaamen receptuur

Gegrilde groenten

Orangina, Cassis, Tonic

Cafe glace 2.0

Bieren

Frisse sorbet met vers fruit

Jupiler Pilsener, Jupiler alcoholvrij

Borrelhapjes

- Uniek viergranen witbier met een prikkelende smaakbeleving -

Klassieke appeltaart

Gulpener Korenwolf

Zaamen notenmix

La Chouffe
- Ongefilterd blond bier met nagisting op de fles -

Crostini’s met tomatensalsa

Jopen Gerstebier

Plateau charcuterie

- Frisbittere doordrinker, het antwoord van de brouwers op de pilsrevolutie -

Bitterballen met mosterdmayonaise (ovenvers bereid)

Amstel Radler

Gemarineerde olijven

- Een verfrissende mix van Amstelbier en sprankelend citroenwater -

Luxe kaasplateau van Bourgondisch Lifestyle
Zuurdesembrood met boter & dip

Alle gerechten worden dagelijks vers bereid door onze Chef de Cuisine
Michiel den Hartogh. De gerechten worden met zorg samengesteld
met alleen de beste, liefst biologische

ingrediënten, voor een

heerlijk gezond en verrassend resultaat!

Zuivel & Sappen

Wijnen - Prosecco
Per glas of fles

Wit: Luc Pirlet - Sauvignon Blanc 2014
Rosé: Luc Pirlet - Syrah Rosé 2014
Rood: Luc Pirlet - Cabernet Sauvignon 2014
Prosecco: Val D’Oca

Zaamen Special Drinks

Verse (karne-) melk

Hendrick’s gin

Verse Jus d’Orange

- Tonic cocktail met komkommer -

Appelsap, Perensap, Cranberrysap

Vermouth

Granaatappelsap, Zwarte bessensap, Kersensap

- Cranberry cocktail met steranijs en sinaasappel -

Vers bereide Smoothies
Mango, kokos en limoenblad
Aardbei en munt
Dagelijks wisselende smoothie

Zaamen Special Food
Dagelijks wisselende gerechten, soep en smoothie
- Zie op de spiegel achter de bar Heb je in besloten, zakelijke kring iets te vieren?
Informeer naar de unieke mogelijkheden voor private dining of
(externe) catering op maat.

