Lunchkaart
Te bestellen van 11.00 tot 16.00 uur.

Ontbijtdeal

Broodjes

Koffie naar keuze, verse jus
en croissant
Koffie naar keuze met
appelgebak slagroom

6.95
6.25

Alle broodjes worden bereid met biologisch sandwich brood
uit de streek van bakkerij Carl Siegert

Makreel

8.75

Gerookte makreel | rode biet | radijs |
Kewpie mayonaise

Geitenkaas

Ontbijt
Croissant met fruitcompote

3.00
6.75

Yoghurt met fruit
Broodje boerenkaas (

8.25

Geitenkaasbolletjes | rode biet | peer | nootjes |
rode-uicompote | hummus

) of boerenham

Tosti

5.75
6.95

Tonijnsalade
Gezond

Carpaccio

Uitsmijter

Rundercarpaccio | kaas | pitten | truffelmayonaise |
kappertjes

9.25

9.75

Gemarineerde kip | tomaat | rode-uicompote |
bacon | Zeyn saus

Club vegetarisch
Hummus | boerenkaas | paprika | courgette | tomaat

9.75

Salade geserveerd met brood

Club sandwich
Club Zeyn

8.75

Boerenkaas | boerenham | ei | tomaat |
komkommer | hummus

Boerenkaas | boerenham | biologisch brood

Scharreleieren | boerenham | boerenkaas |
biologisch brood

8.25

Tonijnsalade | tomaat | komkommer | kappertjes

Bietensalade

(supplement makreel + 1.00)
Gele biet | rode biet | roseval | radijs | kruidensla

12.75

Carpacciosalade

13.75

Rundercarpaccio | kaas | pitten | truffelmayonaise |
kappertjes

9.75

Geitenkaassalade

13.75

Geitenkaas | rode biet | roseval | radijs | kruidensla | peer

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?
Geef het aan bij ons bedienend personeel en de kok maakt speciaal
voor jou een gerecht op maat!

	Onze favorieten
	Vegetarisch gerecht of kan vegetarisch bereid worden

Kijk ook op de
andere zijde!

Lunchkaart
Te bestellen van 11:00 tot 16:00 uur.

Warm aanbevolen
Soep

Verse sappen
8.50

Wisselende verse soep geserveerd met brood

Tosti

6.95

Verse jus d’orange klein
Verse jus d’orange groot
Verse jus d’orange - banaan
Verse jus d’orange - mango

3.95
4.25
4.50
4.50

Boerenkaas | boerenham | biologisch brood

Uitsmijter

9.25

Scharreleieren | boerenham | boerenkaas |
biologisch brood

Kroketten

8.75

Twee Bourgondiër kroketten | biologisch brood |
Franse mosterd

Hamburger
Rundvlees-of spinazieburger (
rode-uicompote | Zeyn saus

17.25
) | bacon | tomaat |

Saté met friet

17.25

Kippendijen | satésaus | cassave | atjar

Diverse koffies
Koffie
Cappuccino
Latte macchiato
Espresso macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd
Diverse soorten thee
Verse muntthee
Gemberthee
Gemberthee met sinaasappel

2.75
2.95
3.15
2.75
2.75
3.50
2.95
2.75
2.95
2.95
3.15

Lekker voor bij de koffie
Appelgebak met slagroom
Cheesecake met fruitcompote
Chocolademuffin

2

de

drankje
gratis

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

4.00
4.25
2.75

Op de hoogte blijven van onze
acties en mogelijkheden?
restaurantzeyn
www.zeyn.nl

Jaarbeurshotspot
(free login)

info@zeyn.nl

Heb je een allergie voor bepaalde ingrediënten?
Geef het aan bij ons bedienend personeel en de kok maakt speciaal
voor jou een gerecht op maat!

	Onze favorieten
	Vegetarisch gerecht of kan vegetarisch bereid worden

Kijk ook op de
andere zijde!

