Lunchgerechten Terras
(t/m 16.30 uur te bestellen)
Broodjes
Tosti ham/kaas

€4,50

Gerookte zalm met kruidenmayonaise,
rustiek Franse bol wit of bruin

€8,75

Ambachtelijke tonijnsalade op een rustiek
Franse bol wit of bruin

€8,50

Ambachtelijke kroketten met brood of friet

€8,75

Garnalenkroketten met Hollandse garnalen
met brood of friet

€12,75

Specialiteiten
Broodje hamburger XL (Black Angus) met
cheddar cheese, friet en sauzen

€15,25

Broodje vegetarische burger met
cheddar cheese, friet en sauzen

€15,25

Broodje kipburger op een rustiek Franse bol met
Friet en Balinese saus apart

€14,75

Broodje Bal gehakt XL à la grootmoeder in een
pannetje jus

€9,75

Carpaccio traktatie, huisgebakken maïsbrood,
truffelmayonaise, kappertjes, bieslook,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas

€12,75

Soepen
Soep van Pomodori tomaten

€6,75

Ei-gerechten
(Rustiek boeren brood wit of bruin)
Uitsmijter naturel

€7,--

Uitsmijter met keuze uit ham, kaas of spek
Extra ingrediënt + (€ 1,--)

€7,95

Borrelgerechten
(t/m 18.00 uur)
Stokbrood met kruidenboter en tapenade

€ 5,50

Broodplank met huisgemaakte smeersels

€ 8,75

Portie Ambachtelijke bitterballen (8stuks)

€ 6,95

Krokante kiphaasjes met een chili-bite (6 stuks) € 7,75

Wereldspecialiteiten

Bittergarnituur mix (10 stuks)

€ 7,95

Mega bittergarnituur (20 stuks)

€13,95

Oosters bittergarnituur (12 stuks)

€13,75

Tortilla wrap met pikante kipstukjes,
champignons en crème fraîche

€9,75

Broodje Massala kip met zoet-zure komkommer

€8,95

Vietnamese loempiaatjes (12 stuks)

€ 7,75

Broodje Rendang, Indisch stoofvlees (rund) met
kokos, knoflook, rode pepertjes en
zoet-zure komkommer

€8,95

Pulled pork loempia’s (6 stuks van 45 gram)

€14,75

Broodje Smoor Djawa, Indisch stoofvlees (rund) met
zoete ketjap en zoet-zure komkommer

€8,95

Roti-rol speciaal (Tip van de Chef!!)
€16,95
(kipfilet masala, kouseband en kerrie aardappelen)
Extra: ei, kip masala, sambal en zoetzure komkommer

Salades
Salade met gegratineerde geitenkaas,
honing en walnoten

€14,95

Salade gebakken gamba’s, cashew noten en sesam

€15,25

Salade carpaccio met truffelmayonaise, kappertjes,
bieslook, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

€15,50

Dinerkaart Z.O.Z.
Volg ons op:

Diner terras
Take away
Delivery

Knabbel vooraf
Stokbrood met kruidenboter en tapenade

€5,50

Pulled pork loempia’s (3 stuks) met knoflooksaus

€9,25

Krokante kiphaasjes (5 stuks) met Bali-saus

€6,75

Gambaspies (2 stuks) met een kruidige roomsaus

€8,50

Visgerechten
Tongfilet en Gamba’s in een kruidige en
romige saus

€21,--

Gebakken mosselen met champignons en
een romige saus van kerrie en knoflook

€18,75

Hoofdgerechten

Gamba’s in een romige Balinese saus met
nasi kuning in bananenblad

€19,25

De hoofdgerechten (m.u.v. de Roti) worden
geserveerd met verse frites en royaal garnituur!

Pastagerechten
€18,75

Malse Steak De Meiden met gebakken
champignons en ui en pepersaus óf
champignonroomsaus (250 gram)
(Alléén op het terras mogelijk)

€22,75

Tagliatelle pikante: pasta pikante tomatensaus,
gemarineerde kipstukjes en Parmezaanse kaas
Tagliatelle con Funghi: Een pasta met diverse
bospaddenstoelen, knoflook, room en
Parmezaanse kaas

€18,75

Kipsaté van malse kippedijen met pindasaus

€18,50

Spareribs gekruid, geserveerd met apart
een Bali-saus

€19,25

Spareribs met een ketjapmarinade

€19,25

Spareribs met een chili-marinade

€19,25

Nagerechten

Broodje hamburger XL (Black Angus) met
cheddar cheese, friet en sauzen

€15,25

Indische spekkoek

€4,75

Ambachtelijk appelgebak

€4,50

Broodje vegetarische burger met
cheddar cheese, friet en sauzen

€15,25

Cheesecake caramel brownie

€4,95

Bal gehakt XXL (grootmoeders recept) met friet
en sauzen

€14,75

Schnitzel naturel

€17,--

Schnitzel met champignonroomsaus óf
pepersaus (saus zit apart)

€17,75

Schnitzel “De Meiden” met katenspek,
kaas en tomaat

€18,75

Oosterse specialiteiten (Tip van de Chef!!)
Roti-rol speciaal (kipfilet masala, kouseband en
kerrie aardappelen) Extra: ei, kip masala,
sambal en zoetzure komkommer

€16,95

Smoor Djawa met nasi kuning in bananenblad

€18,95

Kindergerechten
Kipnuggethaasjes met friet en appelmoes

€9,25

Kroket met friet en appelmoes

€8,75

Frikandel met friet en appelmoes

€8,75

Dranken
(Wijnen, bieren en andere alcoholische dranken)
Vraag er naar bij uw bestelling.

Bel voor uw bestelling van gerechten naar:

0181-412080

1. Afhalen op ons overdekte terras
Ontvang bij afhalen 10% korting

€18,95

(Indisch stoofvlees met kokos en knoflook)

Masala kip met nasi kuning in bananenblad

€3,50
€2,50
€3,--

U kunt uw bestelling al vanaf 13.00 uur doorgeven

(Indisch stoofvlees)

Rendang met nasi kuning in bananenblad

Extra te bestellen:
Nasi Kuning met ei en tempeh in bananenblad
Champignonroomsaus, pepersaus of satésaus
Extra zak friet

€18,95

(originele Indiase kip-kerrie)

2. Thuis bezorgen
Minimale bestelling: €17,50
Bezorgkosten: €2,50

Wijze van betalen
Tikkie, contant of pinnen (pinnen alleen mogelijk bij afhalen)

Openingstijden terras:
Woensdag t/m zondag + feestdagen van 12.00 tot 18.00 uur.

Lunchkaart en borrelkaart Z.O.Z.

Openingstijden Afhaal/Bezorgservice:

Volg ons op:

Woensdag t/m zondag + feestdagen van 16.00 tot 21.00 uur.

