DINER

17.30 - 21.30 uur

Huisgemaakt brood met Onkruidenboter van Van de Koe

€ 4,50

Huisgemaakt brood met dukkha en olijfolie

€ 4,50

Antipasti met dips, brood, taggiassche olijven en crudité

€ 9,00

Vegan polpette met humus, pittige tomatensaus, salade en Armeens brood

€ 13,50

Falafel met paprika-saffraandip, bietenmousse, crudité en rode ui-pickles

€ 12,50

Moussaka van seizoensgroenten en paddenstoelen van Myophilia met tzatziki

€ 14,00

Koreaanse hamburger met bulgogisaus, ingelegde rettich, kimchi-mayonaise,
salade en friet

€ 15,00

Marokkaanse vistajine met catch of the week, aardappel, tomaat, koriander en couscous € 18,00
Zuurkoolstamppot met mosterd, zuur, jus en vlees van Buitengewone Varkens

€ 18,00

Pizza Margherita met Groningse buffelmozzarella

€ 12,50

ERBIJ
Groene salade met vinaigrette

€ 3,00

Huisgemaakte frieten met mayonaise

€ 4,00

Couscous salade

€ 4,00

NAGERECHTEN
Tony Chocolonely-Mousse

€ 5,50

Bread and Butter met vruchtencoulis

€ 5,00

Taartje van de bar met bol ijs

€ 6,00

SPECIALS
VAN DE DAG

ALLERGIEËN?

FREE
WIFI

CHECK DE

MELD HET AAN

ZWIJGER-CAFE

DAGKAART

DE BEDIENING

WW: dezwijger

ONTBIJT

vanaf 8.30 uur

Granola van Instock met bio yoghurt en heidehoning

€ 4,00

Croissant met huisgemaakte jam

€ 2,00

Taartjes en Wonderbars

LUNCH

zie bar

11.00 - 15.30 uur

Hennepfocaccia met gegratineerde blaarkopkaas uit Gein en geroosterde groenten

€ 7,50

2 oesterzwamkroketten op meerzadendesem met mosterdmayonaise

€ 9,00

2 kroketten van Koeien van Jelle op meerzadendesem met mosterdmayonaise

€ 9,00

Broodje pittige tempeh met huisgemaakt zuur

€ 6,50

Broodje babi ketjap met peper en zuur

€ 7,00

Kimchi-omelet met Koreaanse salade en hennepfocaccia

€ 11,00

Vegan polpette met humus, pittige tomatensaus, salade en Armeens brood
Shakshouka met gerookte buffelmozzarella uit Groningen, gremolata en platbrood
Falafel met paprika-saffraandip, bietenmousse, crudité en rode ui-pickles

€ 9,50
€ 11,00
€ 9,50

Moussaka van seizoensgroenten en paddenstoelen van Mycophilia met tzatziki

€ 14,00

Koreaanse hamburger met bulgogisaus, ingelegde rettich, kimchi-mayonaise en friet

€ 14,00

SPECIALS
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