
drinken bij � n zanten
WARM
thee  2,7 
takkenthee / gemberthee  3 
koffi e  2,7
espresso / dubbele  2,6/3,5
cappuccino / koffi e verkeerd  2,9 
latte macchiato  3,2
irish / spanish / french coffee  8
warme chocolademelk  3

FRIS
diverse frisdranken 2,75
fever tree – bitter lemon, ginger ale, tonic, gingerbeer 3,75
sproedel rabarber / zwarte bes 4,25
verse jus / grote verse jus 3,25 / 6
appelaere appelsap 3
big tom spicy tomatensap 3,5
crodino 3
san pellegrino aranciata rossa  3,5
tuur kombucha 3,5

BIER / ZIE BIERKAART

WIJN | WIT
legendary | pinot grigio | Transsylvanië   4,3 
weinhaus steffen | spätlese | Rheinessen *onze zoete witte 4,3 
de alberto lisonja | verdejo | Rueda  5,3 
domerval | chardonnay, viognier | Languedoc  6,3 

WIJN | ROOD
marchese della torre | nero d’avola | Sicilië  4,3 
hello world | petit verdot | La Mancha  5,3 
kupljen | pinot noir | Stajerska  6,3

WIJN | ROSÉ
maison sabadie | cinsault, grenache | Languedoc  4,3 
waldschütz | zweigelt | Niederösterreich  6,3

MEER WIJN / ZIE WIJNKAART

PORT
graham’s • ruby port / tawny port / witte port  4,3 
graham’s • the tawny  6

STERK 
Kijk op de plank en kies! Wij serveren een uitgebreid assortiment 
van likeuren, whisky’s, binnen- en buitenlands gedistilleerd. eten z.o.z.



ETEN BIJ � n zanten
TOSTI'S HELE DAG
kaas of vegankaas  3,5
ham, kaas  4,25 
chorizo, kaas  4,25
kaas, ui, tomaat  4,75
vadouvankaas, spek, ui  5
spek, champignon, kaas  5,25
mozzarella, pesto, tomaat   6
geitenkaas, honing, pijnboompitjes  5,75

BROODJES 12:00-16:00
falafel  9
hummus met gegrilde groenten  7,5
gerookte zalm  9
pastrami  9,5
gehaktbal  9
hete kip  9,5
uitsmijter 1 soort beleg* naar keuze, 2 eieren  v.a. 7,5
*keuze uit kaas/ham/salami/spek/paddenstoelen

SOEPEN 12:00-21:30
tomatensoep  6
uiensoep  6

SALADES 12:00-21:30   
vegan bowl  15
niçoise  17
carpaccio  16
 
KAFÉHAP 17:00-21:30
broodje falafel, mangochutney, salade en bataatfriet  14
vegaburger met salade en friet  15
Black Angus hamburger op desembrood met salade en friet  17
saté van kippendijen met atjar en friet  19,5
fi sh & chips met doperwtenmuntpuree en friet  17

ZOET 
van zanten appeltaart  4,5
van zanten brownie  3

BORRELHAP 12:00-21:30
oester   p.s. 3,25 
nacho’s met salsa, guacamole, crème fraîche en kaas  8,5
plankje van zanten (kaas, chorizo en olijven)  10
kaasblokjes  5
olijven  4
gehaktballetjes   6

Drinken z.o.z.


