Borrelkaart
Koude bites
Broodplankje

Gin & Tonic
5.50

Biologisch brood | aioli

Plateau Zeyn

Bombay Sapphire

7.75

Fever tree indian tonic | limoen

18.50

Warme en koude tapas | voor twee personen

Hendrik’s Gin

7.75

Fever tree indian tonic | komkommer

Hendrik’s Gin

Warme bites
Bitterballen

8.50

Fever tree indian tonic | kaneel | sinaasappel

7.50

Hendrik’s Gin

8.50

Fever tree indian tonic | munt | granaatappel

8 stuks

Kaasstengels

8.25

8 stuks

Nacho’s uit de oven

9.75

Gesmolten kaas | guacamole | crème fraîche |
tomatencompote

Warme hapjes

8.50

Mousserende wijn
Follador prosecco

Flesje 20cl

Fles

7.50 25.00

Champagne Taittinger 		 Fles
Brut Reserve		 59.00

10 stuks

Warme hapjes groot

15.50

20 stuks

Witte wijn

Glas

Fles

Pellerin Monterre - Chardonnay 4.00 21.00
Rijp en rond met een volle smaak

Zeyn in de mix
Famous Ginger

7,50

Famous grouse | limoen | ginger ale

Cranberry Kiss
Vodka - Bols Peach - Cranberrysap – limoen

8,00

Urmeneta - Sauvignon Blanc

4.25 22.50

Mild droog, vol exotische aroma’s van
onder andere passievrucht

Castellani Arbos - Pinot Grigio

4.75 25.00

Wit fruit, aangevuld met kleine nuances
van citrus, peer en kruisbes

Lunchen met een groep? Of gezellig komen borrelen?
Zeyn is hiervoor de ideale locatie!
Mail naar info@zeyn.nl voor meer informatie of bekijk onze website www.zeyn.nl

Heb je een allergie voor bepaalde ingrediënten?
Als je dat aangeeft bij het bedienend personeel dan maakt onze kok.
speciaal voor jou een gerecht op maat!
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Kijk ook op de
andere zijde!

11-10-17 17:34

Borrelkaart
Rose wijn

Glas

Fles

Bieren van de tap

Pellerin Monterre - Grenache Rose 4.00 21.00

Bavaria

Fris droog met zachte nuances van aardbei,
frambozen en grapefruit

Frisse en dorstlessende pilsener

2.75

Cornet

4.25

Krachtig, blond bier van hoge gisting met
aroma's van vanille

Rode wijn

Glas

Pellerin Monterre - Merlot

4.00 21.00

Fles

Vol en romig, maar ook zacht en verfijnd

Urmeneta - Cabernet Sauvignon

4.25 22.50

Vol en licht romig, bramen, kersen en bessen

Campo di Marzo - Primitivo

4.25

Aroma's van citrusvruchten met een
frisse en licht bittere afdronk

La Trappe wit

4.00

Zacht moutig met lichte zuren en kruidigheid

4.75 25.00

Dieprood met aroma’s van rood fruit

Bier van het seizoen

4.00

Voor het wisselende biertje van het seizoen,
kijk op onze tapzuil!

Port
Port Dow’s Ruby
Port Dow’s White

4.25
4.25

Diverse likeuren,
whisky’s, rum’s
en jenevers

Hop & Liefde

Bieren van de fles

Vanaf 2.75

Wist je dat wij meer dan twintig verschillende bieren in ons
assortiment hebben? De bediening overhandigt je graag de
bierkaart.

Vanaf 3.75

Neem een kijkje bij ons assortiment aan de bar.

2

de

drankje
gratis

Check-in op Facebook
en ontvang een voucher
voor een 2de gratis drankje
bij je volgende bezoek.

Heb je een allergie voor bepaalde ingrediënten?
Als je dat aangeeft bij het bedienend personeel dan maakt onze kok.
speciaal voor jou een gerecht op maat!
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Op de hoogte blijven van onze
acties en mogelijkheden?
restaurantzeyn
www.zeyn.nl

Jaarbeurshotspot
(free login)

info@zeyn.nl

Kijk ook op de
andere zijde!

11-10-17 17:34

