
CARPACCIO 9.5
Tru!elmayo, Parmezaan, rucola &  
pittenmix

TONIJN 9.5
Huisgemaakte tonijnsalade, ei, kappertjes 
& augurk

HETE KIP 9.5
Pittige kippendijen uit de wok met atjar

STEAK 9.5
Gegrilde steak, Parmezaan & tru!el- 
mayonaise

KIP GUACAMOLE 9.5
Kip, bacon, guacamole & Sriracha  
mayonaise

VAN DOBBEN 8
2 kalfsvleescroquetten met mosterd

ZAANS UURTJE 11
Broodje carpaccio, broodje kroket  
& pomodori soep

VEGA UURTJE 12
Broodje geitenkaas, broodje vega kroket  
& pomodori soep

HEALTHY SALADE  14.5
Geitenkaas, gemengde sla,  
pecannoten gegrilde groenten,  
honing & zoete aardappelchips (vega) 
 
SPICY CHICKEN SALADE 14.5 
Pittige kippendijen uit de wok,  
gemengde sla & zoetzure groenten

CARPACCIO SALADE 15.5
Gemengde sla, kno"ookcroutons, 
Parmezaan & tru!elmayonaise

SEAFOOD SALADE 16.5
Gemengde sla, gerookte zalm,  
tonijnsalade & crispy gamba’s

LUNCH SPECIALS

BROODJES SALADES

TERRAS MENU

eten bestellen 
kan tot  17 .00

GRANOLA BOWL 8.5                 
Biologische yoghurt met granola, kokos 
& vers fruit (vega)

ACAÏ BOWL 8.5                
Acaï, kokos, granola & vers fruit (vegan)

PROTEIN PANCAKE SWEET 9.5
Met vers fruit en maple syrup (vega)

PROTEIN PANCAKE VEGGIE 9.5
Met spinazie, gegrilde groenten en       
avocadocrème (vega)

AVOCADO TOAST 9
Gemengde sla, avocado, cherrytomaten 
& pecannoten. Keuze uit maïs of volkoren 
desembrood (vegan)

DESEMBROOD GEITENKAAS 9.5
Geitenkaas, gegrilde groenten, honing, 
pecannoten & avocadocrème. Keuze uit 
maïs of volkoren desembrood (vega)

HEALTHY
Op rustiek desem brood. Keuze uit mais of 

volkoren.

ZAANBURGER 16.5
100% beef burger, cheddar, bacon, 
uienring, augurk, American BBQ saus, 
op een brioche bun

BEYOND BURGER 17 .5
100% plant based burger, uienring,  
augurk, American BBQ saus op een 
vegan bun (vegan)

SATÉ 18.5
Van kippendijen, met satésaus, zoetzure 
groenten, gebakken uitjes & kroepoek

SPARERIBS 19.5
Afgelakt met zoetpittige marinade,  
zoetzure groenten & aioli

Geserveerd met landbrood

BLIJ  EI

UITSMIJTER 7 .5
Supplement #1. Keuze uit o.a. bacon, 
ham, kaas en/of tomaat

OMELET 7 .5
Supplement #1. Keuze uit o.a. bacon, 
ham, kaas, boeren groenten, gerookte 
zalm en/of tomaat

GEPOFTE POMODORI SOEP 6.5
Standaard met room. Optioneel vegan.

SOEP V/D CHEF 6.5
Vraag het ons!

TOSTI  4 .5
Met kaas, ham en/of tomaat

HEALTHY TOSTI  6
Geitenkaas, avocado, gegrilde  
groenten (vega)

Volgt u een dieet of heeft u een  voedselallergie? Meld het ons.

TOSTI

SOEP

Al onze lunchspecials komen van de  
houtskoolgrill en worden geserveerd met  

ambachtelijke frites en Zaanse mayonaise

Geserveerd met brood

Net lekker gesport? Of toe aan een balans-
dag? Kies dan uit een van deze items! 

Keuze uit wit- of bruinbrood

Op rustiek desem brood. Keuze uit mais of 
volkoren.


