Hoofdgerechtjes
● Gemarineerd kippenhaasje met pikante

● Tropische fruitsalade met een

rondes, maar heb je

● Wrap pollo met pomodorichutney

● Marsmousse met witte chocosaus

wat minder tijd dan

● Mexicaanse varkenssteak in spek gerold

● Bastogneparfait met een

Voorgerechtjes

● Knoflookgamba’s

● Citroensorbetje met lemonschuim

● Kleintje classic USA (runderburgertje,

● Warme brownie met vanille-ijs

● Gerookte kip met Indonesische

● Chicken & waffles (Amerikaans

De gerechtjes zijn te
bestellen over meerdere

komt alles tegelijk!

Het Proeverijtje
- 4 tapasgerechtjes -

Voor de snelle happers, of lekker bij het drankje.
Neem je momentje!

Het Genietmomentje
- 6 tapasgerechtjes -

Jouw dag kan niet meer stuk na dit genietmomentje.
Lekker genieten!

De Bourgondische lunch
- 8 tapasgerechtjes -

Om middagvullend bourgondisch te genieten.
Wat ben jij een bofkont!
De keuken van ‘t Zusje Overdag is geopend van 12:00 - 16:30 uur

Kies voor jezelf of deel met een ander!

Nagerechtjes

gado-gadosalade

● Carpaccio volgens Zusje’s recept

rode salsa, aioli en uitgebakken spekjes

met tortillachips en cheddarsaus

kaas, ui en bbq-saus)

● Pitabroodje gyros met

● In spek gebakken geitenkaasje

● Ossenhaaspuntjes Thai-stijl

met honing-tijmsaus

huisgemaakte tzatziki

● Visstoofpotje met knoflookroomsaus

● Uiensoepje met een krokantje

● Duitse biefstuk met stroganoffsaus

● Garnalencocktailtje

● Black Angus-kroketje met verse

van filodeeg en kaas

● Tomatensoepje
● Aardappelremoulade met
groentechips en dilledip

● Turkse börek (filodeegrolletje gevuld
met spinazie en fetakaas) met frisse
Griekse salade en salsa rosso

Bij iedere lunch!
● Broodje met dippers

druppie karamelsaus

● Mislukte appelcake!?! Eigenzinnig lekker

soul food, een eigenzinnige
combinatie van zoet en hartig!)

● Gerookte zalm met aardappelsalade
en dillevinaigrette

bolletje passievruchtsorbet ijs

en een gefrituurde uienring

frietjes en truffelmayo

● Lasagne van spinazie en ricotta
● Gebakken camembert met
zoete cranberrycompote

● Knoflook-kruidenchampignons
● Mexicaanse nacho’s met cheddarsaus
● Frietjes... verrassend lekker!

Misschien té lekker
om te delen...

