


Koffie ook verkrijgbaar met caffeïnevrije koffie
KOFFIE  2.60
CAPPUCCINO 2.80
KOFFIE VERKEERD 3.20
LATTE MACCHIATO 3.30
ESPRESSO	 2.60
DUBBELE ESPRESSO	 3.60
IRISH COFFEE /  LIKEURKOFFIE 6.00
KOFFIE ‘ZOWYZO’   5.90
met zoetigheden en notenlikeurtje
(cappuccino, latte etc., ook mogelijk tegen meerprijs)
LATTE MACCHIATO OREO SPECIAL 
met slagroom, caramelblokjes en oreo-crumble 4.90

Chai Tea latte
warme Indiase melkdrank met kruiden 
en een vleugje thee

SPICED CHAI 3.40
DIRTY CHAI Spiced Chai met shot espresso 4.00

GLUTENVRIJ KOEKJE? 
vraag het even!

SIROOP IN UW KOFFIE? + 0.40
caramel of hazelnoot

LIEVER HAVERMELK? + 0.40

ZWARTE THEE

engelse melange 
earl grey superieur
bosvruchten

GROENE THEE 

China bancha (naturel) 
citroen
meloen ananas 

VRUCHTENTHEE 

cranberry limoen 

ROOIBOS THEE 

rooibos (bio) 
kersen 
hamam eucalyptus 

KRUIDENTHEE

sterrenmix
Marokko maté

WITTE THEE 

rood fruit
mango peer papaya 

Thee
THEE keuze uit diverse losse theesoorten 2.60

   

JASMIJNTHEE ‘high grade’ jasmijnparels 3.50
VERSE GEMBERTHEE met sinaasappel 3.50
VERSE MUNTTHEE met honing en citroen 3.50
THEESPECIAL met verse munt, steranijs, 3.70
kaneelstokje en sinaasappel



Warme  
chocolademelk
heerlijke warme chocolademelk van Callebaut of 
Nutella. U roert de chocolade zelf met een garde 
door uw melk heen

keuze uit: 
MELK / PUUR 3.60
NUTELLA 4.00

Gebak & zoet
GEBAK VANAF  3.20
diverse soorten gebak in vitrine
MONCHOU ‘ZOWYZO’ 4.20
huisgemaakt met kersen en cookie-crumble
‘OOGAPPELTJE’ 4.00
twee kleine appelvlaaitjes uit de oven 
LUXE BONBON diverse soorten    1.90
MUFFINS koud of warm  2.90
chocolade of banaan/toffee	
KOFFIE ‘ZOWYZO’ koffie met diverse 5.90
zoetigheden en notenlikeurtje met slagroom
MACARONS assorti 6 stuks 4.60

GLUTENVRIJ KOEKJE? 
vraag het even!

MET SLAGROOM + 0.60
  

IJskoffie & toetje
IJSKOFFIE vanilleroomijs, caramelsaus, 6.20
warme koffie en slagroom  
kahlua likeur erbij? + 1.80
CRUSHED IJSCAPPUCCINO 5.00
romige ijscappucino uit de blender 
met slagroom erbij? + 0.60
SPLITJE IJS 4.90
vanilleroomijs met verse jus d’orange  
VANILLEROOMIJS CARAMELSAUS 5.10
met caramelblokjes, oreo-crumble en slagroom 
‘APPELTAARTJES’ MET IJS 6.40
twee kleine appelvlaaitjes uit de oven,
vanilleroomijs en slagroom 

High Tea  
we serveren onze high tea dagelijks vanaf 14.00 uur en 
tot 17.00 uur. Reserveer minimaal 1 dag van te voren

HIGH TEA 24.50
onbeperkt thee (of koffie) met o.a. soepje, diverse 
mini-broodjes, hartige hapjes en zoetigheden
KIDS HIGH TEA 14.50
onbeperkt ranja/green tea met tomatensoepje, 
bitterbal, tosti en diverse zoetigheden

TIP!
de ‘high tea’
kadobon



Ice tea & mocktails
LIPTON ICE TEA SPARKLING 2.80
LIPTON ICE TEA GREEN 2.80
LIPTON ICE TEA PEACH 2.80

Sappen & zuivel
APPELSAP ‘APPELAERE’ 2.80
PERENSAP ‘PERELAERE’ 2.80
VERS SINAASAPPELSAP   
klein, 27cl 3.70 
groot, 40cl 4.70
RANJA Karvan Cévitam bosvruchten 1.00
CHOCOMEL ‘DE ECHTE’ 2.80
FRISTI 2.80

Fris & water
COCA-COLA REGULAR/ZERO   2.60
FANTA SINAS   2.60
FANTA CASSIS   2.60
SPRITE    2.60
ROYAL CLUB BITTER LEMON   2.80
ROYAL CLUB TONIC   2.80
ROYAL CLUB GINGER ALE   2.80
RIVELLA   2.80
CHAUDFONTAINE BLAUW/ROOD   2.60
CHAUDFONTAINE fles 75cl   5.90
 
   

Smoothies xl
FRUIT SMOOTHIES 40cl  5.20
ananas/mango/papaya
aardbei/banaan
framboos/mango
SPECIAL ‘HEALTHY’ SMOOTHIE 40cl  5.50
peer/gember/limoen/spinazie/hennepzaad/matcha

LIPTON GREEN ‘SPICY MANGO’  4.20
40cl, geserveerd met sinaasappel en munt
MOJITO 0.0             4.70
25cl, alcoholvrije mix van o.a. munt en limoen
GIN TONIC 0.0              4.70
25cl, alcoholvrij, geserveerd met citroen
APEROL SPRITZ 0.0                  4.70
25cl, alcoholvrij, geserveerd met sinaasappel

FRIS 
VERDIENT 
EEN FLESJE

een smoothie bevat 150 gram 
vers fruit of groente



Bier
bier van het vat 

SWINCKELS 25cl 3.10
LA TRAPPE WIT 30cl 4.10
TAPBIER VAN HET MOMENT - . - -

fruitbier / fles 

RODENBERG FRUITAGE 3.9% 4.20

bier / fles / blik 

LA TRAPPE BLOND 6.5% 4.50
LA TRAPPE DUBBEL 7% 4.50
LA TRAPPE TRIPEL  8% 5.00
LA TRAPPE ISID’OR  7.5% 5.00
UILTJE LIMONCELLO BLOND 5.6%       5.50
UILTJE BIRD OF PREY IPA 5.6% 5.50
WEIHENSTEPHANER HEFEWEISSBIER  5.90
5.4%, 50cl 
BAVARIA OUD BRUIN  3.20

bier 0.0

SWINCKELS 0.0% 3.50
BAVARIA RADLER CITROEN 0.0% 3.50
LA TRAPPE NILLIS TRAPPIST 0.0%        4.50
WEIHENSTEPHANER HEFEWEISSBIER  5.50
0.5%, 50cl 

Wijn & sterker
HUISWIJN WIT DROOG  4.40
Puklavec Family Estate - Blend van Sauvignon
Blanc / Pinot Grigio -  Ljutomer Ormoz - Slovenië
HUISWIJN WIT ZOET  4.40
Johannes Egberts - Mainzer Domherr
Kabinett - Duitsland
HUISWIJN ROSÉ   4.40
3 Grenache - Grenache Gris Rosé - Herault
Languedoc - Frankrijk
HUISWIJN ROOD  4.40
Sollione del Salento - Negra Amaro - Puglia - Italië
FLES HUISWIJN WIT-ROOD-ROSÉ       19.75

cocktails 

APEROL SPRITZ  7.00
Aperol, Prosecco, bruiswater, sinaasappel
GIN TONIC ‘SPECIAL’  8.75
Gin tonic aangepast aan het seizoen

overig 

VIEUX/JÄGERMEISTER/JENEVER  2.70
RODE PORT Kopke Tawny   4.20
LIKEUREN/ MIXDRANKEN vanaf   4.50
WHISKY/COGNAC vanaf  4.50



Broodjes
ambachtelijke rustieke bol wit of bruin

deluxe

CARPACCIO 10.90
rundercarpaccio, tomaat, poftomaatjes, 
parmezaan, pijnboompitjes, rucola en  
truffelmayonaise
CHAMPIGNONS  vega mogelijk 10.90
gebakken champignons, spekjes, rode ui, 
rode paprika, oregano, caesarsaus, rucola 
en parmezaan
ZALM & KRAB 10.40
gerookte zalm, komkommer & huisgemaakte 
surimisalade, appel, ananas en cocktailsaus
GARNALENKROKET    7.10
Hollandse garnalenkroket uit Terschelling 
met rucola en cocktailsaus
PULLED PORK 11.20
warme pulled pork (180gr), verse atjar 
en spicy saus
GROENTENBURGER vegan 11.20
mediterrane burger van gegrilde groenten 
geserveerd met tomaat, rode ui, guacamole en 
tomatenchutney, gebakken op de bakplaat

grill specials uit de oven

ZOWYZO 9.00
tonijnsalade met rode ui, ei, cocktailsaus 
en tomaat, augurk en jonge kaas
KIPSATÉ 9.00
kipreepjes, satésaus, verse atjar,
ananas en gefrituurde uitjes
GEIT vega 9.00
Franse geitenkaas, vijgenchutney, 
appel, pijnboompitjes en rucola
CAPRESE  vega  8.30
tomaat, pesto, mozzarella en rucola 
BRIE vega mogelijk 9.00
brie, bacon en pecannoot

basics

GEZOND vega mogelijk 7.00
boerenachterham, jonge kaas, tomaat, 
komkommer, ei en cocktailsaus
TONIJN 8.50
huisgemaakte tonijnsalade, rode ui, ei,
tomaat, augurk en cocktailsaus 
KROKET ‘DE BOURGONDIËR’  5.50
draadjesvleeskroket, inclusief mosterd of mayonaise
HAM/KAAS UIT DE OVEN vega mogelijk 5.50
boerenachterham en jonge kaas 
HAWAÏ UIT DE OVEN vega mogelijk 6.30
boerenachterham, jonge kaas en ananas

GLUTENVRIJ BROODJE KAN OOK      + 0.90

ALLERGENEN? 
zie laatste pagina’s of 

vraag naar de mogelijkheden!



Dikke Mik 
koud

CARPACCIO 14.00
rundercarpaccio, tomaat, poftomaatjes, rucola,
parmezaan, pijnboompitjes en truffelmayonaise
VIS TRIO 14.50
gerookte zalm, tonijn, surimisalade met appel, 
ananas, komkommer, poftomaatjes en cocktailsaus

warm

‘DE BOURGONDIËR’ DELUXE 11.50
twee draadjesvleeskroketten waarvan 
één met truffelmayonaise en rucola & 
één met verse atjar en spicy saus
GARNALENKROKETTEN DELUXE 13.90
twee Hollandse garnalenkroketten uit 
Terschelling met rucola en cocktailsaus
CHAMPIGNONS vega mogelijk 14.10
champignons, spekjes, rode ui, rode 
paprika, oregano, caesarsaus en parmezaan
GEITENKAAS vega 14.10
Franse geitenkaas, vijgenchutney, 
appel, cashewnoot en pecannoot
OOSTERS 14.10
kipreepjes, perzik, cashewnoot, sesam, 
taugé, oosterse saus en kroepoek
vegan mogelijk: ‘kipstuckjes’ ipv kipreepjes

2 STUKS
donker bruine 
boterhammenTosti's wit of bruin

PULLED PORK 5.50
pulled pork, verse atjar en spicy saus
GEIT vega 5.30
Franse geitenkaas, vijgenchutney,
appelreepjes en rucola
CAPRESE vega 5.10
tomaat, pesto, mozzarella en rucola
KIPSATÉ 5.50
kipreepjes, satésaus, ananas en verse atjar

basics  ketchup erbij?  +0.40

HAM KAAS vega mogelijk 4.00
boerenachterham en/of jonge kaas
HAWAI vega mogelijk 4.40
boerenachterham, jonge kaas en ananas

Zowyzo Lunchplateau 
LAAT U VERRASSEN... 11.00 p.p.
soepje, salade en twee belegde mini broodjes
vanaf 2 personen



Wraps 
ingewikkeld zo’n zachte tortilla 

VIS             10.50
gerookte zalm, surimisalade, appel, 
ananas, komkommer en cocktailsaus
KIPKROKANT              10.50
gefrituurde kipkrokantjes, tomaat, 
rode ui, guacamole en tomatenchutney
PULLED PORK              12.90
warme pulled pork (180gr), 
verse atjar en spicy saus

Eiergerechten 
de kluts kwijt 
wit of bruin brood met boter

UITSMIJTER HAM KAAS vega mogelijk 7.90 
boerenachterham en/of jonge kaas 
UITSMIJTER ZOWYZO vega mogelijk   9.90
bacon, poftomaatjes, rode ui en gesmolten jonge kaas
BOERENOMELET vega mogelijk 10.50
champignons, spekreepjes, rode paprika, 
rode ui en gesmolten jonge kaas

3 EITJES
NATUURLIJK!

2 eitjes is ook mogelijk!

Club sandwiches
 
stapelen maar...
4 sneetjes brood (wit of bruin), belegd en met chips

KIP BACON           10.30
gerookte kip, bacon, tomaat en cocktailsaus
CARPACCIO            11.50
rundercarpaccio, poftomaatjes, parmezaan 
en truffelmayonaise
ZALM TONIJN             11.50
gerookte zalm, tonijnsalade, ei, rode ui, 
komkommer, poftomaatjes en cocktailsaus 
GEZOND vega mogelijk             10.30
boerenachterham, jonge kaas, tomaat, 
komkommer, ei en cocktailsaus
BRIE GEIT vega             11.00
brie, Franse geitenkaas, appelreepjes, 
pecannoten en vijgenchutney

WIST U DAT WE VEEL 
LOKAAL INKOPEN? 
zoals bijvoorbeeld de kazen van 
De Kaaskenner, de carpaccio 
van Keurslager Angelique Leenders 
en de eieren van Eggcelent uit 
Ysselsteyn





Soepen inclusief brood en kruidenboter
                     klein /	normaal
ITALIAANSE TOMATENSOEP vega  4.90 / 6.50
MAMA’S SOEP wisselend 5.30 / 6.90
VISSOEP ‘Bouillabaisse’          8.00
PITTIGE KIP-CURRYSOEP bio         5.50 / 7.10
smaakexplosie uit Thailand/Laos vega mogelijk

Maaltijdsoep
MAALTIJDSOEP ‘KIP-CURRY’ bio            12.50
rijkelijk gevuld met o.a kip, groenten en gekookt ei 
vega mogelijk
MAALTIJD ‘VISSOEP’            14.00
‘Bouillabaisse’, rijkelijk gevuld 
met diverse vissoorten

Soep & combi
combineer uw soep met een klein 
gerecht tegen een meerprijs

kleine salade

KIP          +	6.50
gerookte kip, appel, peer en cocktailsaus 
BRIE vega         + 6.60
brie, appel, pecannoot en vijgenchutney  
TONIJN         + 6.50
tonijn, tomaat, komommer, augurk en cocktailsaus

‘dikke mik’ donkerbruin 1 snee

ZALM KRAB                 + 7.00
gerookte zalm, komkommer, surimisalade  
met appel, ananas en cocktailsaus 
KROKET TRUFFEL         + 5.50
‘De Bourgondiër’ draadjesvleeskroket  
met rucola en truffelmayonaise 
GARNALENKROKET         + 6.80
Hollandse garnalenkroket uit Terschelling 
met rucola en cocktailsaus 
 



Salades inclusief brood en kruidenboter
koude salades                                        klein /	normaal

SALADE KIP FRUIT  12.00 / 16.00
gerookte kip, appel, peer, mangochutney 
en cocktailsaus
SALADE CAESAR 13.20 / 17.20
gerookte kip, bacon, komkommer, rode ui, 
ei, poftomaatjes, caesarsaus en parmezaan
SALADE TONIJN ZALM 13.90 / 17.90
tonijn, gerookte zalm, tomaat, ei, komkommer, 
poftomaatjes, augurk en cocktailsaus
SALADE CARPACCIO 12.50 / 16.50
rundercarpaccio, tomaat, komkommer, 
rode ui, poftomaatjes, parmezaan, rucola, 
pijnboompitjes en truffelmayonaise

lauwwarme salades                         klein /normaal

SALADE ‘CRISPY CHICKEN’ 12.00 / 16.00
gefrituurde kipkrokantjes, komkommer, tomaat, 
rode ui, parmezaan en caesarsaus
SALADE GEIT CHORIZO 13.80 / 17.80
Franse geitenkaas, chorizokroketjes, appel, 
cashewnoot, pecannoot en vijgenchutney 
vega mogelijk
SALADE ROQUEFORT 13.80 / 17.80
roquefort, brie, pecannoot, peer 
en gebakken spekjes vega mogelijk

warme salade specials

SALADE OOSTERS 16.00
kipreepjes, perzik, cashewnoot, taugé,
sesam, oosterse saus en kroepoek
vegan mogelijk: ‘kipstuckjes’ ipv kipreepjes 
SALADE ROERBAK vegan 11.00 / 15.00
roerbaksalade met champignons, courgette, rode 
paprika, cashewnoot, taugé en oosterse saus
SALADE BRIE vega mogelijk 18.20
brie, champignons, spekjes, rode ui, 
rode paprika en oregano
SALADE ‘SPICY BEEF’ 19.00
diamanthaaspuntjes, courgette, rode paprika, 
cashewnoot, taugé, pikante saus en kroepoek
vegan mogelijk: ‘kipstuckjes’ ipv bief
SALADE SCAMPI PIKANT 19.50
grote scampi’s, komkommer, mangochutney,
poftomaatjes, rucola en chiliroomsaus

de warme salades zijn alleen ‘groot’
te bestellen, m.u.v.de roerbaksalade

MET FRIET I.P.V BROOD +  2.00
TRUFFELMAYONAISE i.p.v mayo +  0.30



Vooraf of delen... 
BROOD & SMEERSELS vega 5.30
plateau met brood, kruidenboter, pesto 
en truffelmayonaise
RUNDER CARPACCIO TRUFFELMAYO   12.50
met tomaat, komkommer, poftomaatjes,
rode ui, parmezaan, pijnboompitjes en rucola 
inclusief brood en kruidenboter
VISBORDJE                                                     12.50
gerookte zalm, krabsalade, 
tonijnsalade, rode ui, rucola en augurk
inclusief brood en kruidenboter

kleine salade in glas
inclusief minibroodje en kruidenboter

KIPCOCKTAIL 4.80
gerookte kip, appel, peer en cocktailsaus 
TONIJNCOCKTAIL 4.80
tonijn, komkommer, augurk en cocktailsaus

Burgers Turkse grote witte bol
ZOWYZO ‘CLASSIC’ BURGER              12.50 
180gr biefburger, gebakken ui, bacon,
paprikachili-saus en cocktailsaus
CHEESE BURGER              13.50 
de ‘classic’ burger met extra 
gesmolten kaas erop   
hou je van pittiger?  jalapeño peper erbij   + 0.80
ITALIAN BURGER                 14.00
180gr biefburger, parmezaan, 
rucola en truffelmayonaise
SPICY BURGER              14.00
180gr biefburger, taugé, verse atjar,
gefrituurde uitjes en spicy saus
CHICKEN BURGER              11.00
krokante kipfilet ‘fingers’ met tomaat, 
rode ui, guacamole en tomatenchutney
GROENTENBURGER vegan 11.20
hard broodje met een burger van gegrilde
groenten met tomaat, rode ui, guacamole en
tomatenchutney, gebakken op de bakplaat

MET FRIET
 +  2.80

ZOWYZO LUNCHPLATEAU 
LAAT U VERRASSEN... 11.00 P.P.
soepje, salade & twee belegde mini broodjes
vanaf 2 personen



MET FRIET
 +  2.80

Warme gerechten
KROKETTEN ‘DE BOURGONDIËR’ 
2 stuks draadjesvleeskroketten, inclusief saus
•met sneetjes wit of bruin brood                       8.50
•met friet                                                             10.50
•met ‘dikke mik’ Deluxe, met verse atjar, 11.50
 spicy saus, truffelmayonaise en rucola
GARNALENKROKETTEN TERSCHELLING 
2 stuks Hollandse garnalenkroketten met
rucola en cocktailsaus
•met ‘dikke mik’ donkerbruin brood  13.90
•met friet             15.90
KIPKROKANTJES MET FRIET 10.50
kipfilet ‘fingers’ in een krokant jasje, 
geserveerd met cocktailsaus
‘FISH & CHIPS’  14.50
krokante kibbelingstukjes in een ‘krant’,
geserveerd met ravigottesaus en friet
‘KAPSALON’  ZOWYZO vega mogelijk 15.00
friet bedekt met kipshoarma, rode ui,
rode paprika, rauwkost, paprika-chilisaus, 
cocktailsaus en gegratineerd met kaas
LOADED FRIES PULLED PORK 16.00
friet bedekt met pulled pork, spicy saus, 
verse atjar, cashewnoten, rucola en 
gefrituurde uitjes 

SATÉ VAN DE HAAS 
varkenshaassaté, satésaus, kroepoek,
gefrituurde uitjes en verse atjar
•met sneetje brood en broodje 14.50
•met friet 16.50
WOKPANNETJE ‘SPICY BEEF’
diamanthaaspuntjes, rode paprika,
courgette, cashewnoot, taugé en spicy saus
•met broodje en kruidenboter 20.50
•met friet  22.50
WOKPANNETJE ‘SPICY SCAMPI’
grote scampi’s, rode paprika, courgette,
cashewnoot, taugé en spicy saus
•met broodje en kruidenboter 22.00
•met friet 24.00
WOKPANNETJE VEGAN ‘KIP’ vegan
‘kipstuckjes’ (veganistische stukjes op 
basis van soja), rode paprika, courgette, 
cashewnoot, taugé en spicy saus
•met broodje en dip                         19.50                   

EXTRA RAUWKOSTSALADE            +  3.00
sla, rauwkost, tomaat, komkommer en dressing





Kids
‘SMEER ‘M LEKKER ZELF’ 3.80
twee boterhammen (wit of bruin) met 
twee zoetigheden in miniverpakking naar keuze
nutella/aardbeienjam/hagelslag melk/
vruchtenhagel

  boterham /	hard broodje
HAM EN/OF KAAS vega mogelijk 2.30 / 4.20
GEKOOKT EI mayonaise vega  2.30 / 3.80
GEROOKTE ZALM mayonaise 4.00 / 6.50
KROKET DRAADJESVLEES 3.60 / 4.80
TOMATENSOEPJE vega   4.90
inclusief brood/kruidenboter 
MINI UITSMIJTER vega mogelijk  4.30
ham en/of kaas 
KIND CLUB SANDWICH GEZOND  4.80
vega mogelijk
ham, kaas, ei, komkommer en chips 
KIND CLUB SANDWICH ZALM     5.60
gerookte zalm, ei, komkommer en chips 
KIND TOSTI vega mogelijk 3.50
ham en/of kaas  ketchup erbij? + 0.40
GRILLBROODJE KAAS vega                 5.00
Opengeklapt broodje met gesmolten kaas
GRILLBROODJE KIPSHOARMA 7.50
Opengeklapt broodje met kipshoarma en 
gesmolten kaas 
FRIET MAYONAISE vega 2.80

LOS
 SNOEPZAKJE

+  1.00Kids menu
 
alle onderstaande gerechten worden 
geserveerd met een snoepzakje

POFFERTJES 12 stuks vega 5.60
met poedersuiker en stroop
BITTERBALLEN 4 stuks   6.70
met frietjes en mayonaise 
MINI FRIKANDELLEN 6 stuks 6.30
met frietjes en mayonaise  
KROKET  6.80
met frietjes en mayonaise 
KIPKROKANTJES 3 stuks 6.80
met frietjes en mayonaise
KIBBELING 7.90
met frietjes en mayonaise
‘KINDER KAPSALON’  8.70
kipshoarma, frietjes, 
paprikachili- en cocktailsaus en kaas



Borrelhapjes
BROOD & SMEERSELS vega 5.30
plateau met brood, kruidenboter, 
pesto en truffelmayonaise 
FRIETJE MAYONAISE vega 2.80
FRIETJE TRUFFELMAYONAISE vega 3.10
MINI FRIKANDELLEN  5.50 
12 stuks, inclusief mayonaise 
BITTERBALLEN ‘DE BOURGONDIËR’ 5.50 
6 stuks, draadjesvlees rund, 
inclusief mosterd of mayonaise
RISOTTINI 6 stuks vega 6.50
‘bitterballen’ gevuld met risotto, in de smaken 
tomaat-mozzarella en truffel-paddenstoel
CHORIZO KROKETJES 6 stuks 6.10
gevuld met een ragout van chorizo 
geserveerd met paprika-chilisaus
CAMEMBERT BITES 8 stuks vega 6.10
gefrituurde camembert-mini’s
geserveerd met tomatendip
KIPKROKANTJES 5 stuks 6.90
krokante malse kipfilet ‘fingers’ 
geserveerd met cocktailsaus
ZOWYZO’S ‘BORRELMAATJES’ BOX 
diverse gefrituurde hapjes, inclusief sausjes
12 stuks           9.50
24 stuks          17.50

Take away
Alles op deze menukaart kunt u ook afhalen 
tijdens onze openingstijden.
De keuken sluit een half uur voor sluitingstijd.

Vega, vegan,  
glutenvrij of...?  
Vraag gerust naar de mogelijkheden of check 
achterin de allergenen.

Kadobon

het ultieme kado 

KADOBON vanaf   5.00
onze kadobon is een digitaal pasje met 
daarop elk gewenst bedrag. Het bedrag 
hoeft niet in 1x besteed te worden
HIGH TEA KADOBON 24.50
KINDER HIGH TEA KADOBON  14.50

THUIS OOK 
LEKKER GENIETEN!



overig

TOMATENCHUTNEY 150ml    3.50 
PAPRIKA-CHILISAUS 150ml    3.50
RAVIGOTTESAUS 150ml             3.50 
VERSE PESTO BASILICUM 150gr             3.50
GLUTENVRIJE BROODJES diepvries 
6 stuks 8.00
20 stuks 25.00

Shop
huisgemaakt

FRAMBOZEN DRESSING 500ml    9.50 
COCKTAILSAUS 250ml    3.00
TRUFFELMAYONAISE 150ml    3.50
TONIJNSALADE 225gr 4.00 
KRABSALADE 225gr    4.00

wijn, bier en sterker

‘KADO-TAS’ LA TRAPPE BIER 8 stuks   18.95
gevuld met 4 verschillende La Trappe bieren
RODE PORT KOPKE TAWNY 75cl     11.95
NOTEN LIKEUR ZOWYZO 14%
mini flesje 4cl     3.00
grote fles 50cl                  12.50
WIJNEN 75cl, vanaf            9.50
SPECIAALBIEREN 75cl, vanaf      7.50    

koffie en meer

KOFFIEBONEN ZOWYZO 1kg        21.00
BLIKJE ‘SPICED CHAI’ ca. 12 porties 13.95 
MONIN HAZELNOOTSIROOP 25cl         6.00
MONIN CARAMELSIROOP 25cl        6.00

de inmiddels beroemde 
dressing voor over uw salade
lekker fris en lang houdbaar!

KADOTIP!



Allergenen
IN ONZE KEUKEN WERKEN WE ZORG-
VULDIG MET ALLERGENEN. ONDANKS 
DAT KUNNEN WIJ GEEN 100% GARANTIE 
GEVEN DAT ER GEEN SPOREN VAN 
ALLERGENEN AANWEZIG KUNNEN ZIJN.

In onze salades gebruiken wij onze huisgemaakte 
frambozendressing en een pittenmix waaronder 
pijnboompitten. 

Bij diverse gerechten serveren wij een klein garnituur 
van sla, rauwkost en frambozendressing. 

Voor gebak hebben we een aparte lijst met 
de allergenen van de diverse soorten. 

We hebben geen aparte frituur voor uw 
glutenvrije producten.

Wij kunnen de meeste gerechten aanpassen zodat 
deze vrij van allergenen zijn, vraag naar de 
mogelijkheden. 

Wij hopen dat deze lijst zo volledig mogelijk is, 
fouten voorbehouden.

GLUTEN
alle broodsoorten  
oosterse saus
satésaus 
spicy saus (vervanger is BBQ-saus)
caesarsaus (vervanger is truffelmayonaise) 
vissoep
wraps
alle kroketten/bitterballen
kibbeling
chorizokroketjes
kipkrokantjes
mini frikandellen
groentenburger
camembertbites 
koekjes (vervanger is glutenvrije koekjes)
poffertjes
krabsalade
risottini

EI
caesarsaus
mayonaise/fritessaus
truffelmayonaise
tonijnsalade
krabsalade
ravigottesaus

LUPINE
alle kroketten/bitterballen

0% GLUTEN, 
SOJA EN LACTOSE 
we hebben een perfect 

glutenvrij luchtig broodje 
dat breed inzetbaar is, 
ook te verkrijgen voor 
thuisgebruik, zie shop



MELK incl. lactose
poffertjes
gebak
caesarsaus
chiliroomsaus
ravigottesaus
satésaus
tomatensoep
vissoep
mozzarella/kaas
brie/roquefort
geitenkaas/parmezaan
roomboter
kruidenboter/boter op brood
alle kroketten/bitterballen
kibbeling
chorizokroketjes
chocomel/fristi
melkdranken
Nutella
risottini
camembert bites
vanilleroomijs

NOTEN/PINDA’S
cashewnoten
pecannoten
Nutella
satésaus

SESAM
salade oosters
dikke mik oosters 

MOSTERD
cocktailsaus
truffelmayonaise
caesarsaus
tomatenchutney
ravigottesaus
mayonaise/fritessaus
curry
mosterd
kip-curry soep
kipshoarma/kapsalon
biefburger
tonijnsalade
krabsalade

SOJA
oosterse saus
spicy saus
satésaus
saté van de haas
alle kroketten/bitterballen
chorizokroketjes
mini frikandellen
Nutella
chocomel
vegan ‘kipstuckjes’

SELDERIJ
curry
kip-curry soep
tomatensoep
kipshoarma/kapsalon
alle kroketten/bitterballen
kipkrokantjes

VIS/SCHAALDIEREN
gerookte zalm
tonijn/tonijnsalade
garnalenkroketten
krabsalade
scampi’s
kroepoek
vissoep
kibbeling
caesarsaus

 
Zwanger?
er zijn een aantal producten 
die afgeraden worden tijdens 
de zwangerschap

gerookte zalm
carpaccio
roquefort
alcoholische dranken

GEFELICITEERD!



LIKE US ON FACEBOOK

Openingstijden

   1 april tot  1 november 
   1 november tot 1 april

MAANDAG  11.00 tot 18.00 uur  11.00 tot 17.00 uur 
DI T/M DO  09.30 tot 18.00 uur 10.00 tot 17.00 uur
VRIJDAG  09.30 tot 21.00 uur 10.00 tot 21.00 uur
ZATERDAG  09.30 tot 17.00 uur 10.00 tot 17.00 uur

Koopzondag     zie data en tijden op onze website

de keuken sluit een half uur voor sluitingstijd

WIFI zowyzo guest
WACHTWOORD lunchroom


