Dinerkaart de Zwaan 1623
3 gangen keuzemenu’s

Maak een keuze uit de gehele menukaart (m.u.v. maaltijdsalade) en stel uw eigen 3 gangen
menu samen.
3 gangen menu De kleine Zwaan
Liever twee voorgerechten en een nagerecht? Kies dan voor dit keuzemenu.
voorgerecht – voorgerecht – nagerecht

26.5

3 gangen menu Markt 4
Als je van een soepje vooraf houdt.
soep – hoofdgerecht – nagerecht

29.5

3 gangen De Zwaan 1623
Kies 3 gerechten van de kaart
voorgerecht – hoofdgerecht – nagerecht

33.5

Keuzestress!

Laat je verrassen door onze chef kok en kies voor een 3, 4 of 5 gangen
surprisemenu
3 gangen surprisemenu
4 gangen surprisemenu
5 gangen surprisemenu

32.5
36.5
39.5

Om mee te beginnen!
Half breekbrood met smeersels
Heel breekbrood met smeersels

3.5
5.5

Voorgerechten
Tapas vlees
Kleine steak tartaar / gehaktballetjes in tomatensaus / spareribs /
buikspek met zoete uien

12.5

Tapas vis
Gefrituurde inktvisringen met limoendip / gamba’s in chili-roomsaus /
poke bowl / gebakken heilbot

12.5

Tapas verassing
Variatie van gemengde tapas zowel vis, vlees als vegetarisch (4 soorten)

12.5

Rundercarpaccio de Zwaan 1623
Old Amsterdam / rucola / zongedroogde tomaat / truffelmayonaise

10.5

Met eendenlever krullen

+4.5

Steak tartaar
Rundvlees / eidooier / pickles / bieslookmayonaise

10.5

Gamba
Salade van krokante gamba / mango / little gem / zoetzure saus

11.0

Dinerkaart de Zwaan 1623
Duo van tonijn
Krokante pizza van tonijn / gember / sashimi van tonijn/wasabimayonaise

12.5

Poke bowl
Zalm / sushirijst / komkommer / sojabonen / avocado

11.5

Heilbot
Gebakken zwarte heilbot / salade van parelcouscous / kerriemayonaise

11.0

Camembert en croute
In bladerdeeg gebakken camembert / paddenstoelen / zoetzure groente

11.0

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

Hoofdgerechten

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met een frisse salade en aardappelgarnituur.
Vis
Kabeljauwfilet
Brandade / garnituur van seizoensgroenten

20.5

Slibtong 2 stuks
Citroen / frisse salade / remouladesaus

19.5

Combinatie van coquille en gamba
Met limoen gemarineerde coquille / gebakken gamba’s / bimi /
beurre blanc verrijkt met peterselie

23.5

Zeebaars
Romige saus van tomaat / knoflook

20.0

Vlees
Tournedos 2 stuks 100 gram per stuk
Gegrild / garnituur van seizoensgroenten / saus van rode port
(in menu €3,5 supplement)
Met gebakken eendenlever

Buikspek
Gelakt / vinaigrette van soja / atjar / seroendeng

24.5
+5.5

19.5

Dinerkaart de Zwaan 1623
Varkenshaas
Seizoensgroenten / coppa di parma / champignonroomsaus

18.5

Duo sukade & zwezerik
Risotto / groene kruiden / truffelsaus

24.5

(in menu €3,5 supplement)

Runderstoof met eendenlever
Roulleaux van runderstoof /gekarameliseerde eendenlever /
kalfsjus verrijkt met laurier

22.5

Mixed grill
100 gr Tournedos / kipsaté / sparerib / pikante saus

20.5

Kipsaté
Vers gemaakte atjar / seroendeng / kroepoek / satésaus

16.5

Spareribs
Met barbecuesaus gelakte spareribs / aioli

18.5

Vega
Gegrilde halloumi kaas
Ratatouille groenten / panko / coulis van rode paprika

18.5

Raviolli ricotta en spinazie
Puree van spinazie/saus van basilicum/sherry tomaat

18.5

Desserts en gebak
Dame blanche 2.0
Verschillende bereidingen van chocolade / vanille-ijs / slagroom

6.5

Framboos
Parfait / gebrand eiwitschuim / witte chocolademousse / coulis

6.5

Chocolade mouilleux
12 minuten
Warm lopend chocoladetaartje / ijs van amarena kers / kersen

6.5

Aardbeien romanoff
Verse Oirschotse aardbeien / coulis / romanoffsaus

6.5

Proeverij De Zwaan
5 Kleine dessertvariaties
Vanaf 2 personen te bestellen (in menu €2.50 supplement)

8.5 p.p.

Koffie of thee specials
Met appeltaart en slagroom of nougatine-ijstaart
Irish coffee
Baileys coffee
Italian coffee

6.5
6.5
6.5
6.5

Dinerkaart de Zwaan 1623
Assortiment kaas
3 Soorten kaas / gebrande noten / druiven / vijgenchutney /
kletzenbrood

6.5

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

Wijnarrangement
3 gangen – 3 glazen
4 gangen – 4 glazen
5 gangen – 5 glazen

14.0
18.0
22.0

BOB-arrangement
3 gangen - 3 glazen
4 gangen - 4 glazen
5 gangen - 5 glazen

12.0
15.5
19.5

