Lunch

Lunchkaart de Zwaan 1623.

Tip van de chef
High tea
Geniet van rijkelijk gevulde planken, in 2 gangen geserveerd met warm,
koud, hartig, zoet, vlees, vis en vegetarische gerechten.

23.5 p.p.

Onze high tea is vanaf 2 personen en alleen op reservering te bestellen.
Wij serveren onze high tea tot uiterlijk 17.00 uur.

Lunch de Luxe
Scampi tempura / brie / gerookte zalm / carpaccio / coppa di parma /
soepje / breekbrood

15.5 p.p.

Onze lunch de luxe is per 2 personen te bestellen.

Luxe boerenbrood
Boerenuitsmijter
Twee sneetjes belegd met drie eieren / ham / kaas / spek

8.5

Kroketten
Twee bourgondische kroketten op brood / sla-garnituur / mosterd

8.5

Hollandse garnalenkroketten
Twee garnalenkroketten op brood / sla-garnituur / cocktailsaus

9.9

12 uurtje vlees
Ham / kaas / spiegelei / kroket / soepje

10.9

12 uurtje vegetarisch
Eiersalade / groentekroket / brie / soepje

10.9

12 uurtje vis
Gerookte zalm / garnalenkroket / gekookt ei / soepje

12.5

Lunchspecialiteiten
Bol hete kip
Pikant gebakken kip / spek / Oosterse groenten / pikante saus

9.6

Club vlees
Gerookte kipfilet / ui / ei / uitgebakken spek / kerriemayonaise

10.5

Club vis
Gerookte zalm / eiersalade / komkommer / tomaat

10.5

Kipsaté
Gemarineerde kip / satésaus / friet of brood

13.5
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Luxe broodjes
Oirschotse bol
Een Italiaanse bol met ham / kaas / tomaat / oregano uit de oven

5.8

Tonijnsalade
Tonijnsalade / Romeinse sla / gepocheerd ei

9.2

Gemarineerde zalm
Bagel / gemarineerde zalm / groene kruiden / citroenmayonaise

9.8

Rundercarpaccio
Pitten / oude kaas / rucola / truffelmayonaise

9.9

Surf en turf
Pulled pork / gamba / lente-ui / heksenkaas

9.9

Soepen
Tomatensoep
ook vegetarisch te bestellen
Soepgroenten / gehaktballen / kruidenroom

5.5

Bisque
Gesneden lente-ui / verschillende vissoorten

7.5

Seizoensoep
Vraag aan onze medewerkers wat de seizoensoep inhoudt.

6.5

Soepen zijn ook als klein gerecht te bestellen voor 3.7

Tosti’s XXL
Tosti
Ham / kaas / pikante saus

5.8

Italian tosti
Tomatentapenade / mozzarella / rucola / Parmezaanse kaas

7.9

Lekker voor erbij!
Half breekbrood met smeersels
Heel breekbrood met smeersels

3.5
5.5
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Maaltijdsalade
Carpaccio
Pitten / oude kaas / truffelmayonaise

14.9

Ceaser salad
Kipfilet / uitgebakken spek / Parmezaanse kaas / ei / Caesar dressing

14.9

Geitenkaas
Gebakken geitenkaas / noten / honing / broodcroutons

15.9

De Zwaan 1623 2.0
Krokante gamba / gebakken gamba / gemarineerde zalm / buikspek / pittige saus

17.2

Zoet en hartig
Appeltaart met slagroom
Zonder slagroom
Met een bolletje vanille-ijs

3.5
3.2
4.5

Huisgemaakte monchou met kersen
Nougatine-ijstaart
Seizoensgebak
Worstenbrood

3.5
3.5
3.8
2.9

WIFI
Log gratis in op ons gastennetwerk ‘de zwaan gasten’ gebruik het
wachtwoord ‘dezwaan1623’.

Social media
Volg ons op social media voor nieuwe gerechten, vacatures en
andere interessante nieuwtjes.
@dezwaan1623
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Algemene info
Tot 16.30 uur kan er van de lunchkaart besteld worden.
Vanaf 17.00 uur kan er van de dinerkaart besteld worden.

Verscherpte maatregelen
De veiligheid van onze gasten en onze medewerkers staat bij ons centraal. Wij volgen
volledig de meest recente richtlijnen van het RIVM
Wij attenderen u nog wel op het volgende:
In het kader van de veiligheid zullen wij bij binnenkomst aan u vragen of u
gezondheidsklachten heeft.
Wij verzoeken u bij binnenkomst uw handen te desinfecteren hiervoor kunt u
onze handgel bij de ingang gebruiken.
Was na ieder toiletbezoek grondig uw handen.
Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).
Extra reiniging
Tafels, stoelen en menukaarten worden grondig gereinigd als u het terras heeft verlaten.
Toiletten, trapleuningen, deuren en deurkrukken worden extra schoongemaakt.
Gezondheid van onze werknemers
Onze werknemers krijgen dagelijks voor aanvang van hun werkzaamheden een gesprek over
hun gezondheid.
Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.
Werkoppervlakten worden ieder uur gereinigd.

