
Lunch                                                                                                                              

(De boterhammen zijn Oldebroeker Speciaal brood) 

                                                                              

12 uurtje 1: Soep, boterham gebakken ei en een kwekkenboomkroket   9,00                               

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

Zuiderzee ’s 12 uurtje: Soep en varkenshaassaté met stokbrood          10,00 

2 Kwekkenboomkroketten met brood     8,00    

Verrassingslunch 2 personen       17,50  

 

Uitsmijters                                                                                                                  
(2 Botterhammen van Oldebroeker Speciaal brood en 3 eieren ) 

Uitsmijter Ham of Kaas         7,00                        

Uitsmijter Ham en Kaas         7,50   
Uitsmijter Spek en Kaas          7,50   
Uitsmijter Rosbief        8,00            
Boerenomelet met kaas 2 broodjes, 2 eieren en boerengroentes   7,50 

    

Onze Tosti’s worden gemaakt van                                                           
Oldebroeker Speciaal brood  

Tosti Ham of Kaas         3,50  

Tosti Ham en Kaas        4,00 
Tosti Hawaï kaas en ananas       4,00   
Tosti Chorizo kaas en chorizo worst (pittig)     4,50 

 

Tomatensoep met rundergehaktballetjes, stokbrood en kruidenboter  4,50   
Groentesoep met stokbrood en kruidenboter     4,50 

Soep van het moment, vraag het de bediening 

 

         



Maaltijdsalades  

Carpaccio Rucola melange, rode ui, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes,                                                                

parmezaanse kaas en truffelmayo       9,00 

Zalm Carpaccio Gerookte zalm, rucola melange, rode ui, zongedroogde tomaatjes,                                   

gekookt eitje, kappertjes en een dille dressing       9,00 

Hollandse Salade  IJsbergsla, rucola, tomaat, komkommer, rode ui en                                          

een gekookte ei                 6,50                                                                                          
Griekse Salade Rucola, tomaat, komkommer, rode ui, paprika, olijven, kappertjes                         

en blokjes feta kaas         6,50  

Kip salade Rucola, tomaat, bacon, kipdijenfilet, rode ui, mais en een gekookte ei                 8,50                                            

Belegde Broodjes                                                                
Standaard op een pistoletje (wit of meergranen).                                                                             

Ook verkrijgpaar op een zachte witte bol of een meergranen bagel. 

Carpaccio (rucola melange, Rundercarpaccio, zongedroogde tomaatjes,                        

rode ui, pijnboompitjes, parmezaanse kaas en truffelmayo)     7,00             

Rauwe Ham (groene pesto, rucola melange, rauwe ham,                                                       

zongedroogde tomaatjes en mozzarella bolletjes)                         7,00     

Rosbief (rucola melange, rosbief, zongedroogde tomaatjes,                                                

rode ui, pijnboompitjes en truffel mayo)                                                                                  7,00  

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

Oude Kaas ( sla, oude kaas, komkommer, zuur en honingmosterdsaus)  6,50 

Gegrilde groentes (sla, humus en gegrilde groenten)    6,50 

Kip Saté / Hete Kip (kipdijfilet met gebakken ui en chili– of satésaus)  6,00 

Beenham (sla en honing mosterd saus)      6,00 

Warm Vlees speciaal (sla, gebakken champignons en ui, gebakken ei)  7,50 

Shoarma (salade en knoflooksaus of cocktailsaus incl. sambal)   6,00 

Kip Speciaal (paprika, ui, champignons, salade en knoflooksaus)    6,00 

Vegareepjes (paprika, ui, champignons, salade en knoflooksaus)   6,00 

Zalm (sla, gerookte zalm, zongedroogde tomaatjes, rode ui,                               7,00                                



    Voorgerechten  

         Broodplank  (met kruidenboter)      3,50 

 Broodplank (2 personen, met diverse smeersels en olijven)  6,00 

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

 Gevulde Portobello  (met gehakt, groentes en gesmolten kaas) 4,00 

 Carpaccio  Rucola melange, rode ui, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes,                                                             

 parmezaanse kaas en truffelmayo      9,00 

 Groentesoep of Tomatensoep (met balletjes) en stokbrood  4,50 

 Soep van het  moment vraag het de bediening 

 Hollandse salade vega          6,50                                                                                          
 IJsbergsla, rucola, tomaat, komkommer, rode ui en een gekookte ei                                         
 Griekse salade         6,50 
 Rucola, tomaat, komkommer, rode ui, paprika, olijven, kappertjes en feta                           

 Zalm salade         9,00  
 IJsbergsla, rucola, tomaat, komkommer, gerookte zalm, kappertjes en rode ui                

 

Schnitzel Gerechten                                                        
De schnitzels zijn beschikbaar als varkens–, kipschnitzel of anders vermeld.                                       

Bij de plate wordt geserveerd Verse Veluwse Friet, brander mayo en rauwkostsalade. 

  

 Schnitzel (gepaneerde kip- of varkensschnitzel +/- 220 gram)  16,00 

 Boeren Schnitzel         19,00 

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

 Varkensschnitzel XXL       23,00                      

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

 Varkensschnitzel klein (+/- 100 gram gepaneerd)   9,00 

 



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

brander mayo en een rauwkostsalade 

 Zuiderzeesaté (varkenshaas incl. satésaus, kroepoek en atjar)  15,50 

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

 Spareribs (slow cooked, bbq/zoet, pittige of knoflook smaak)  15,50 

 Kip Saté (+/- 200 kipsatéstokje incl. satésaus, kroepoek en atjar)  13,50 

 Zuiderzeeburger (sla, tomaat, augurk, ui, saus, kaas, bacon en ei) 10,50 

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

 Vis & Chips  (gebakken witvis met sausje)     12,50  

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

 Nacho's (gehakt, pulled chicken of geen vlees met mais, paprika,                                             

 rode ui, jalapeno pepers en een salsa)     8,00 

  

 Extra schaaltje stoofpeertjes (warm of koud)    350 

  

    Maaltijdsalades 

 Hollandse salade (v)          6,50                                                                             

 IJsbergsla, rucola, tomaat, komkommer, rode ui en een gekookte ei   

 Griekse salade         6,50 

 Rucola, tomaat, komkommer, rode ui, paprika, olijven, kappertjes en feta    

 Kip salade         8,50 

 Rucola, tomaat, bacon, kipdijenfilet, rode ui, mais en een gekookte ei       

 Zalm salade                     9,00          

 IJsbergsla, rucola, tomaat, komkommer, gerookte zalm, kappertjes en rode ui     

  

    



Kindermenu’s                                                                          
Bij alle kinderboxen zit Friet, mayo en drinken (of een soft ijsje)  

 Kidsbox Frikandel  / Kroket / Kaassouffle   5,00 

 Kidsbox 4 Nuggets       5,00 

 Kidsbox min br. Hamburger mayo curry   5,25 

 Kidsbox Knakworst      5,00 

  

Nagerechten 

 Kaasplateau       6,50 

 Fruitsalade          3,50 

 Dame Blanche met slagroom     5,00 

 Sorbet met vruchten en slagroom    5,00 

 Choco Mousse met slagroom     3,50 

 Zuiderzee dessert (laat je verrassen)    5,50 

 Softijs / Milkshake / Softijs Explosion  v.a.  3,00 

 

Voor vragen of opmerkingen laat het de bediening weten.                                            
Allergieën? Laat het de bediening weten! 

 

 

Kokki’s Zuiderzeecafé                                                                                                              
Zuiderzeestraatweg 143                                                                                                       

8096 BG Oldebroek                                                                                                            
0525-63 12 89                                                                                                                   

info@kokkiszuiderzee.nl                                                                                
www.kokkiszuiderzee.nl                                                                                                       

Volg ons ook op Facebook & Instagram  

  


