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muziek & eetcafé
Van harte welkom bij

Muziek- en eetcafe Woodies Zwolle.
Food, drinks and music staan bij ons centraal.
Geniet van onze heerlijke maaltijden en laat u verrassen
door ons uitgebreide speciaalbieren assortiment.
Heeft u speciale wensen?
Bespreek dit met een van onze teamleden.
Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Volg ons op Facebook en Instagram!
muziek- en eetcafe woodies zwolle // woodies.zwolle

Om de snelheid van onze diensten te kunnen waarborgen vragen
wij uw begrip. Dat wij, bij groepen boven de 4 personen,
op drukke tijden NIET per persoon apart afrekenen.

od, drinks
Fo

m u sic

Melkmarkt 34, 8011 MD Zwolle | 038 - 4582213 | info@woodies-zwolle.nl

Lunch

Soepen

Huisgemaakte tomatensoep met room

6,95

geserveerd met brood

Huisgemaakte mosterdsoep (met spekjes)

7,95

geserveerd met brood

Broodjes Wit of bruin
2 kroketten // rund of vegetarisch //

9,95

Huisgemaakte tonijnsalade

11,95

met sla, kappertjes, augurk, rode ui, ei
& mierikswortel dressing

Carpaccio

12,50

met sla, rucola, pesto, parmezaan,
geroosterde pitten & truffelmayonaise

Brie
met sla, honing, walnoten & rode ui

11,50

Uitsmijter
3 spiegeleieren met ham en -/of kaas

Woodies 12-uurtje

13,95

tomatensoep, brood met een kroket
spiegel ei met ham en -/of kaas & salade
met huisgemaakte satésaus

Zalm
met kruidenkaas, augurk, kappertjes
& mosterd dille dressing

7,95

Topping kaas

2,00

Topping spek

2,00

17,50

Vis salade

zalm, makreel, garnalen, komkommer,
tomaat, rode ui, augurk, kappertjes,
huisgemaakte dressing & toast

Kip salade

Huisgemaakte tomatensoep met room
geserveerd met brood

komkommer, tomaat, rode ui, ei,
huisgemaakte dressing & toast

6,95

Tartufo

11,50

Huisgemaalte parfait

runderburger, kaas, sla, augurk, tomaat,
rode ui & hamburgersaus

17,50

23,50

Kalfsentrecote // 200 gram //

8,95

met bijpassende saus & slagroom

Zin in een
bijpassend
drankje?

25,95
28,50

Bekijk ons ruime assortiment
speciaalbieren en wijnen.

geserveerd met saus naar keuze

8,95

italiaanse ijsbonbon
met cacao en slagroom

Vraag het onze medewerkers, dan
zullen wij samen het perfecte drankje
bij uw maaltijd te serveren!

homemade

Kogelbiefstuk // 180 gram //

runderburger, kaas, bacon, gebakken ei, sla,
augurk, tomaat, rode ui & hamburgersaus

geserveerd met kruidenboter

16,95

kabeljauw, sla, rode ui, augurk
& remoulade saus

Woodies vega burger

met sla en limoen mayonaise

9,95

frieten met fritessaus, appelmoes
& een frikandel of kipnuggets

11,95

met rucola, pesto, parmezaan
geroosterde pitten & truffelmayonaise

Spareribs

Kindermenu // tot 12 jaar //

Desserts

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met
overheerlijke frieten, fritessaus & bijpassend garnituur

15,50

Voor de kleine eters

7,95

Hoofdgerechten

Burgers
Woodies burger

Carpaccio

Garnalenkroketjes
16,50

een burger op soja basis, kaas, sla, tomaat,
rode ui, augurk & hamburgersaus

16,50

Luxe kipspies

21,50

geserveerd met satesaus, kroepoek
& gebakken uitjes

Vega wrap

19,95

met groenten en huisgemaakte saus

Varkensschnitzel

Wit of bruin

Tosti met ham en-/of kaas

6,95

met smeersels

geserveerd met brood

Woodies homemade visburger
12,50

Broodmandje

Huisgemaakte mosterdsoep (met spekjes)

Woodies super burger
10,95

Gehaktbal

Naturel

Lunch en diner
10,95

vanaf 17u

Voorgerechten

Pannenkoeken

Salade

met brood & mosterd
// optie vega + €1,50 //

Tosti

Diner

tot 16u

Lekker eten én genieten bij
Muziek -en eetcafé Woodies
Zwolle.
Veel plezier!

19,95

geserveerd met saus naar keuze

6,95

Oerhammetje

Frieten

geserveerd met honing mosterd saus

5,75

Puntzak friet
met fritessaus

Zoete aardappelfriet

7,25

met truffelmayonaise
//ALLERGENEN//
Heeft u een allergie? Meld het ons!
Vegetarisch

Extra sauzen
champignon, knoflook, saté
rode wijn - uien saus & salsa

Extra salade

22,50
2,50

4,00
//ALLERGENEN//
Heeft u een allergie? Meld het ons!
Vegetarisch

