
 

Menukaart  



Belegde Broodjes                                                                    
Standaard op een harde bol (wit of meergranen).                                                                              

Ook verkrijgpaar op een zachte witte bol, desembrood of al anders vermeld. 

 

Kaas (op een zachte witte bol)        2,75 

Ham (op een zachte witte bol)        2,75 

Ham & kaas  (op een zachte witte bol)       3,25 

Eiersalade (sla, tomaat & bacon)        4,50 

Kipkerriesalade (sla & komkommer)       4,50 

Grilworst (sla, tomaat en komkommer)       4,50 

Gezond (sla, ham, kaas, tomaat, komkommer, gekookte ei en rode ui)   5,50 

Filet American (sla, gekookte ei en rode ui)      5,50 

Brie (sla, walnoot en honing)        5,50 

Hawaï (gesmolten kaas en ananas)        5,50 

Kip Saté (kipfilet reepjes in satésaus)       6,00 

Beenham (sla en beenhamsaus)        6,00 

Doner Kebab / Shoarma (donerbroodje, salade en knoflooksaus)   6,00 

Kip Speciaal                                                                                                                       6,00

(donerbroodje met kipfiletreepjes paprika, gebakken ui en champignons, salade en knoflooksaus)  

Zalm (sla, gerookte zalm, roomkaas en rode ui)      7,00 

Tonijn (sla met tonijnsalade)        7,00 



Lunch                                                                                           
Belegd op Oldebroeker Speciaal Brood . Te bestellen tot 16:00 uur 

12 Uurtje 1: Soep naar keus, 2 boterhammen, een met een kwekkenboomkroket en een met ei 9,00 

12 Uurtje 2: Soep naar keuze en 2 boterhammen met een balgehakt   9,00 

Zuiderzee ’s 12 uurtje: soep naar keuze met saté en stokbrood    10,00 

2 Kwekkenboomkroketten met brood      8,00 

Sandwich Bacon EI         6,00 

         

Uitsmijter Ham of Kaas (2 boterhammen en 3 eieren)     7,00 

Uitsmijter Ham en Kaas  (2 boterhammen en 3 eieren)     7,50 

Uitsmijter Spek en Kaas (2 boterhammen en 3 eieren)     7,50  

Boerenomelet met kaas (2 boterhammen, 3 eieren en boerengroentes)  7,50 

 

Tosti Ham of Kaas          3,50 

Tosti Ham en Kaas         4,00 

Tosti Hawaï (kaas en ananas)        4,00 

     Voorgerechten                                
Stokbrood (kruidenboter)         3,50 

Broodplank (aioli, tapenade en kruidenboter, 2 personen)    5,00 

Sparewings (2 stukjes spareribs en 2 hotwings)      5,50 

Hollandse Salade (vegetarisch)        4,50 

Groentesoep of Tomatensoep (met balletjes)     4,00 

     Maaltijdsalades                                                                        
Hollandse Salade (vegetarisch)        6,50 

Kip Salade (kipdijenreepjes met bacon)       8,50 

Zalm Salade (gerookte zalm)        9,00 



Schnitzel Gerechten                                                        
De schnitzels zijn beschikbaar als varkens-, kip-, kalfsschnitzel(+€2,-) of anders vermeld. 

Bij de plate word geserveerd een saus naar keus, Verse Veluwse Friet, mayo en salade. 

 

 Schnitzel (gepaneerde kip- of varkensschnitzel +/- 200 gram) 16,00 

 Kalfsschnitzel (+/- 200 gram gepaneerd)    18,00 

 Sauzen Proeverij (2 verschillende sauzen naar keuze)   19,00   

 Boeren Schnitzel        19,00 

 Houthakker Speciaal (spek, ui, kaas en ei)   20,00 

 Hawaii Speciaal (ham, ananas en kaas)    20,00 

 Gezond (kaas, ei en tomaat)      19,00 

 Berliner Schnitzel (satésaus, gebakken ei kroepoek en atjar) 18,00 

 Vega Schnitzel (met gebakken champignons en ui)  20,00 

    

   Voor de grote eter                                                 

 Varkensschnitzel XXL      23,00                      

 (300 gram, met gebakken champignons en ui, 1 saus naar keus)  

    

   Voor de kleine eter                                    
 Kip– of Varkensschnitzel (+/- 100 gram gepaneerd)  9,00 

 

 Sauzen voor bij de schnitzel    v.a.  2,50               

 Champignon-, Peperroomsaus, Jagersaus en Zigeunersaus 

 

 Extra sauzen voor bij de friet    v.a. 0,70       
 Mayo, Curry, Ketchup, Satésaus, Speciaal of Oorlog (+ui) 

  

           



Plate Gerechten                                                                        
Alle plate’s gerechten worden geserveerd met Verse Veluwse Friet, mayo en salade 

  

 Zuiderzeesaté (varkenshaas incl. satésaus, kroepoek en atjar)  15,00 

 Porc Steak (gepekeld en gekruid met bot)     15,50 

 Spareribs (+/- 400 gram vlees, slow cooked)    14,00 

 Kip Saté (+/- 200 kipsatéstokje incl. satésaus, kroepoek en atjar)  13,00 

 Zuiderzeeburger (sla, tomaat, augurk, ui, saus, kaas, bacon en ei) 10,00 

 Vega Burger (sla, tomaat, augurk, ui, saus, kaas en ei)   12,50 

 Vis & Chips  (gebakken witvis met sausje)     12,00 

 

Extra bij te bestellen sauzen of garnituren:                                                              

Mayo, Curry, Ketchup, Speciaalsaus, Satésaus, Oorlog (+ui) v.a. 0,70  

 

 Bami Speciaal (kipsatéstokje, ham, gebakken ei en satésaus)  12,00 

 Vegetarische Nasi Speciaal (gebakken ei en satésaus)   12,00 

 

    Kindermenu’s                                           

Bij alle kinderboxen zit Veluwse Verse Friet, mayo en ranja in een gave 3D beker  

 

 Kidsbox Frikandel       5,00 

 Kidsbox 6 Nuggets       5,00 

 Kidsbox min br. Hamburger spec     5,25 

 Kidsbox Br Hotdog ketchup      5,50 



    Nagerechten 

 Dame Blanche met slagroom      5,00 

 Sorbet met vruchten en slagroom     5,00 

 Panna Cotta met rood fruit en rode saus    4,00 

 Kidsbeker ijs met snoepjes      4,00 

 Raketje waterijsje        1,00 

 Ben en Jerry (strawberry cheesecake 100ml)    3,00 

 Zuiderzee dessert (bolletje ijs, appelcake en arretjescake)  5,50 

  Slagroom     0,50 

  

 

 Wilt u een aangepast menu i.v.m. wensen of diëten laat het ons weten. 

  

Verjaardag, jubileum of vergadering?  Vraag naar de mogelijkheden.  

 Dranken arrangement voor volwassenen v.a. 18,- 

 Dranken arrangement met koude en warme hapjes v.a. 20,- 

 Standaard buffet voor volwassenen v.a. 18,-  

 Tapas buffet voor volwassenen v.a. 20,- 

 

Ook voor thuis of op het werk kunnen wij veel voor u betekenen  

vraag ons naar de mogelijkheden. 

 

Voor verdere info mail naar info@kokkiszuiderzee.nl of bel 0525-631289 


