Brasserie ZAAMEN
werken, vergaderen, ontmoeten

In de brasserie kun je genieten van een (h)eerlijk
dagmenu, frisse fingerfoods en drankjes. We bieden
naast snacks, een snelle hap, een efficiënte business
lunch of zelfs meerdere gangen. Wens je discretie dan
hebben we prachtige ruimtes voor een perfecte private
lunch of diner. Bij mooi weer ben je natuurlijk ook in
onze besloten stadstuin welkom.
De gerechten worden dagelijks vers bereid door Chefde-Cuisine Michiel den Hartogh en zijn over het
algemeen onbewerkt, regionaal geproduceerd of uit
eigen tuin. Bij voorkeur kiezen we bij inkoop voor
biologisch en duurzaam gekweekt en natuurlijk draaien
we met de seizoenen mee. We hanteren een zero waste
policy.
Het menu is avontuurlijk met een mix van traditionele
wereldgerechten, bereid volgens moderne
kooktechnieken. Op de drankenkaart tref je koffies,
thee, sapjes, bieren, wijnen en mocktails uit alle
windstreken.
Heb je in besloten, zakelijke kring iets te vieren?
Informeer naar de unieke mogelijkheden van
(externe) catering op maat.

ONTBIJT

08:00 – 11:00

Verse roomboter croissant
Marmelade en boter
Boerenkaas of beenham en boter
“De luxe” met boerenkaas en beenham en vijgencompote

Verse krentenbol
Boerenkaas en boter
Gerookte kip en sinaasappelcompote

American pancakes (2 stuks)
Banaan, walnoot en siroop
Rood fruit, Goji bessen, kokos en siroop

Biologische yoghurt
Seizoensfruit, huisgemaakte granola en honing
Gedroogde abrikoos, cranberries, vijgen, huisgemaakte granola
en honing
Vers zacht rood fruit, Goji bessen, walnoten en kokos

Vruchtensappen
Verse jus d’orange
Power fruit Smoothie per dag wisselend

BARISTA SERVICE
(& to-go)

Espresso - Dubbele espresso - Espressio macchiato
grote Koffie – extra grote Koffie - verkeerd
Cappuccino - Cappuccino met dubbel shot
Café Latte Macchiato
Decafé
Havermelk (Oatly) of Friesche Vlag - volle melk
Siroopshot Monin – ( Vanille / Amandel / Hazelnoot )

Thee van de Newby collective inclusief tea corner;
Munt, Verveine, Gember, Steranijs, Kaneel, Honing, Limoen,
Sinaasappel

Warme Chocolademelk van Nutricia met Slagroom
Ook Brandmeester’s koffie thuis drinken?
Koop bij ons je bonen!

De lunch is een
dagelijks wisselend
2-gangen menu:
een combinatie van
soep, salade, bowl,
sandwich of dessert.

SALADES - BOWL
Salade caprese met buffel mozzarella, pijnboompitten,
Parmezaan en basilicumdressing.
Salade Niçoise met haricot verts, aardappel, ansjovis en
tonijnmayonaise.
Gerookte zalm met dille en wasabimayonaise.
Poké bowl zalm / tonijn met zeewier, ei, avocado,
komkommer en sesamzaad.
Runder carpaccio met pijnboompitten, notensla en
basilicum.
Salade geitenkaas met gewelde abrikozen en walnoten.
Frisse couscous salade met citrus, olijven, tomaten,
tabouleh en ras-al-hanout.
Carpaccio van gemarineerde zalm met pluksla, zeewier
en yuzu-wasabi dressing.
Pasteibakje met kippenragout en frisse salade.
Vitello Tonato van kalfsmuis met tonijnmayonaise en
kappertjes.

SANDWICHES
Gezond ham/kaas/tomaat/ei.
Gerookte zalm met limoenmayonaise.
Oude kaas met tomatenchutney, rucola en
geroosterde noten.
Gerookte makreelfilet met dragonmayonaise.
Rauwe ham met truffelmayonaise en snoeptomaatjes.
Eiersalade met bieslook en rode ui.
Wrap met gerookte kip, avocado en ijsbergsla.
Wrap met roomkaas, gerookte zalm en verse
tuinkruiden.
Uitsmijter speciaal.
Pita kip-shoarma knoflooksaus.
Broodje gehaktbal met pindasaus.
Kroketten op desembrood met grove mosterd.

GRAB & GO
Vers fruit
Notenmix
Truffelchips
Groentechips
Candybar
Klassieke appeltaart (dagelijks vers)
Tony´s Chocolonely
Appelflap
Kaneelbroodje
Croissant
Macaron
Brownie
Boterkoek
Tosti ('lekker is ie, weinig kost ie')
Snoep
Drop
Café glacé 2.0
Frisse sorbet met vers fruit

DRANKEN
ZUIVEL: Verse (karne-) melk
SAPPEN: Verse Jus d’Orange, Appelsap, Perensap, Cranberrysap,
Granaatappelsap, Zwarte bessensap, Kersensap
VERSE SMOOTHIES: dagelijks wisselende smoothie
FRIS: PUREZZA (Still of Sparkling), Cola, Cola-light, Orangina, Tonic
Fever Tree, Ginger Beer, San Pellegrino,
BOS – Ice Tea, 7up
BIEREN:
Peroni
Neubourg
Jupiler Pilsener
Heineken premium
Heineken 0.0
Zaamen specials
WIJN per glas of fles:
Sauvignon Blanc - Syrah Rosé - Cabernet Sauvignon
Informeer naar de special van de maand

MOCKTAILS, DRINKS
& BUBBELS
Hendrick’s Gin Tonic Classic
Seedlip Gin Tonic Virgin
Indian Tonic Water, Premium Ginger Beer by Fever Tree
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verse Munt
Gember
Sinaasappel
Citroen
Limoen
Kaneel
Steranijs
Rozemarijn
IJs

Cava Llopart Rosé Brut Reserva
per glas (coupe)

Champagne Collet
per fles

SLOEPENTOCHT
Inclusief schipper en catering op maat.

Sluit de werkdag of neem een break tussendoor!
Vaar mee op onze sloep over de Haarlemse grachten en
het Spaarne.
Langere tocht naar Cruquius of Spaarndam is ook
mogelijk.

BORRELHAPPEN
Dezembrood (Bol)
Aioli, kruidenboter
Brie de meaux, walnoten en vijgencompote
Gedroogde ham en gemarineerde olijf

Bruschetta (8 stuks)
Tomatensalsa met rode ui
Baba ganoush
Gerookte zalm met crème fraîche

Nachos (10 min. bereidingstijd)
Geraspte kaas, rode ui, jalapeño peper, koriander
Geraspte kaas, tomaat, crème fraîche en baba ganoush

•
•
•
•
•
•

Kruidige kaasstengels of notenmix
Groentechips of black truffle chips
Crostini’s met tomatensalsa
Plateau charcuterie
Bitterballen met mosterdmayonaise (ovenvers bereid)
Gemarineerde olijven

TAKE AWAY
Vers en eenvoudig
thuis op te warmen,
maaltijden per
persoon en soep per liter.

