
music

Food, drinks

Muziek- en Eetcafe

Woodies
Zwolle

Live 

Muziek

Zelf optreden?
Stuur een Mail naar 

info@woodies-zwolle.nl

Programma
Volg ons op Facebook en

Instagram voor de laatste updates.

Menukaart
Woodies

Favorites

Gebakken champignons

Woodies homemade burgers

Luxe kipspies

Spareribs

Caramel fudge



Lunch
Soepen
Huisgemaakte tomatensoep met room  5,95
geserveerd met brood

Dagsoep      5,95
Geserveerd met brood

Broodjes
Geserveerd op wit of bruin brood
2 kroketten // Rund of vegetarisch // 8,50
met mosterd & roomboter

Huisgemaakte tonijnsalade   9,95
met sla, kappertjes, augurk, rode ui, 
& kruidendressing

Carpaccio      9,95
Met sla, rucola, pesto, parmezaan, pijnboompitten
& truffelmayonaise

Gerookte zalm     9,95
Met sla, roomkaas, mosterd-dille dressing,
ei & kappertjes

Brie       8,95
met sla, honing, walnoten & rode ui

Uitsmijter      9,50
3 spiegeleieren met ham &/of kaas

Kip       8,95
Met sla, pesto, rode ui, tomaat & 
Huisgemaakte dressing

Warm vlees      9,50
met Satesaus

Hummus      8,95
Met geroosterde paprika, rucola, komkommer &
pijnboompitten

Salades
Zalmsalade            14,25
Met komkommer, rode ui, tomaat, ei
mosterd-dille dressing & toast

Kip salade            14,25
Met komkommer, rode ui, ei, radijs, 
zongedroogde tomaat, rode pesto dressing
& toast 

Warme Hap
Halve Kip             12,95
volgens ons geheim recept

CHicken & Chips            12,50
gepaneerde kip met frieten

Puntzak friet               4,25
Met fritessaus

Zoete aardappelfriet              5,50 
Met fritessaus

Tosti's
Geserveerd op wit of bruin brood
Ham &/of kaas                           4,95 

Pannenkoeken
Huisgemaakte pannenkoek                    6,95 
Keuze uit diverse toppings:       p.t.      1,75
Appel, nutella, kaas, spek

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Lunch & diner

Tot 16.00



Diner vanaf17.00

Voorgerechten
Broodmandje                     4,95
Met kruidenboter & rode pesto

Carpaccio                      9,95
Met rucola, parmezaan, pijnboompitten,
& truffelmayonaise

Huisgemaakte tomatensoep                                 5,95
met room
geserveerd met brood

Dagsoep                      5,95
Geserveerd met brood

Champignons gebakken in knoflook       7,95
Met Toast, spekjes & Parmezaan

Carpaccio van Biet                                          9,95
Met feta, balsamicodressing & walnoten

Hoofdgerechten
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met 
overheerlijke frieten, fritessaus & salade

Gebakken Zalmfilet                 20,95
Geserveerd met huisgemaakte saus

Kogelbiefstuk       23,50
Geserveerd met kruidenboter

Luxe Kipspies       17,95
Geserveerd met satesaus, kroepoek
& gebakken uitjes

Falafel        16,95
Falafelballetjes in een wrap met groenten
& knoflooksaus

Varkensschnitzel                  17,25
Geserveerd met champignonsaus

Spareribs                   20,95
Geserveerd met knoflooksaus

Halve kip        17,95
Volgens geheim recept

Extra sauzen         1,95
Champignonsaus, Knoflooksaus, Satesaus, 
salsasaus

BurgersLunch & diner

Woodies Homemade super burger             14,50
Runderburger, kaas, bacon, gebakken ei, sla, 
augurk, tomaat, rode ui, augurk, & hamburgersaus

Woodies Homemade Chili chips burger         14,50
Kipburger, Cheddar Cheese, sla, tomaat, rode ui,
Jalapeno pepers, nacho’s & salsasaus

Woodies Vegaburger               13,95
Dubbele burger op soja basis, kaas, sla, tomaat,
rode ui, augurk & hamburgersaus

Woodies homemade Champignon-             14,50
ui burger                  
Runderburger, gebakken champignons, sla, tomaat,
gebakken ui & Barbequesaus

Woodies Challenge Burger:              19,50
Durf jij het aan?
Dubbele runderburger, kaas, bacon, gebakken ei, 
sla, augurk, tomaat & hamburgersaus

Zin in frieten en salade bij je burger?
Frieten met fritessaus      3,00
Salade        3,00

Voor de kleine eters
Tot 12 jaar

Desserts

Kindermenu        7,95
Frieten met fritesssaus, appelmoes &
Een frikandel of kipnuggets

Spekkoek                               7,95
Met vanille-ijs & slagroom

Caramel Fudge                              7,95
Met vanille-ijs, slagroom
& caramelsaus

Warme kersen                              7,95
Met vanille-ijs, slagroom 
& chocoladesaus
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Muziek- en Eetcafe

Woodies
Zwolle

Van Harte Welkom bij Muziek- & eetcafe Woodies zwolle

Food, Drinks & Music staan bij ons centraal!

Geniet van onze heerlijke maaltijden en laat u verassen door 
ons uitgebreid speciaalbier assortiment.

Heeft u speciale wensen? Bespreek dit met een van
onze teamleden.

Wil u op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Volg ons op facebook & instagram!

@muziek- en eetcafe woodies zwolle @woodies.zwolle

 Melkmarkt 34  8011MD  Zwolle  038-4582213 
Info@woodies-zwolle.nl

Om de snelheid van onze diensten te kunnen waarborgen vragen wij uw begrip dat wij 
groepen boven de vier personen, op drukke tijden, niet per persoon afrekenen.


