
WELKOM BIJ ZOETZAND

Wat fijn dat je er bent! Wij gaan vandaag ons uiterste best doen om 
jouw dag een beetje leuker te maken met lekkere gerechten en dranken 
voor iedereen.

Zoetzand staat voor het zoete leven, het zoetwater van Rhederlaag,  
het zand van het strand, en de zandkleur van het unieke pand  
waarin we gevestigd zijn. Laat je verrassen door de gerechten en  
pak even je moment.
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02 - 2023

FLAMMKUCHEN (TOT 17.00)  
Crème fraîche, kaas, rucola en rode ui;
Zalm 13,50 
Spek 13,50 
Paddenstoelen 13,50 

DESSERTS  
Kersen crumble  7,50 
warme kersen, crumble van Zoetzand deeg, vanille ijs
Lava cake 7,50
vanille ijs, witte chocolade saus, slagroom  
Citroen mascarpone mousse  8,00 
met geroosterde amandel en saus van limoncello
Crème brûlée 7,50 
Dame Blanche   6,50 
Grand dessert 8,75 
diverse kleine dessert gerechten
Tim’s cheesecake 7,50
Zoetzand lekkernij 8,00 
koffie, cappuccino of thee met 4 ambachtelijke bonbons  
van meesterchocolatier Zingg  
IJskoffie 5,25
 

BORREL HAPJES  
Bitterballen (8 stuks)  7,50  

Bitterballen Old Amsterdam (8 stuks)  8,50

Gefrituurde gamba’s (8 stuks) 7,50 

Luxe kipnuggets (8 stuks) 7,50 

Loempia’s (vega)  6,00  

Bittergarnituur mix (12 stuks) 10,50 

Nachos cheese 10,50 
gegratineerd met kaas, tomatensalsa, crème fraîche en bosui    

Nachos cheese 12,50 
met kip BBQ saus, gegratineerd met kaas, tomatensalsa,  
crème fraîche en bosui
Borrelplank  19,95
met brood & dipje, bitterbal (2 stuks), kipnugget (2 stuks),  
kaas, fuet, parmaham, gerookte zalm en gamba    

LIKE US ON INSTA & FACEBOOK 
www.instagram.com/Zoetzand  
www.facebook.com/BrasserieZoetzand

WIST JE DAT JE BIJ ZOETZAND OOK EEN  
LEUK FEESTJE OF DINER KUNT ORGANISEREN? 
Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!



GEBAK   
Appeltaart met slagroom  3,75 
Cheesecake met caramel en slagroom  4,25 
 

KOUDE BROODJES  
Keuze uit wit of bruin   
Broodje carpaccio  12,50 
truffelmayonaise, rucola, zongedroogde tomaat, pittenmix 
Broodje huisgerookte zalm  12,50 
zalm, rucola, kappertjes, zongedroogde tomaat, limoenmayonaise 
Broodje brie  8,75
rucola, zongedroogde tomaat, walnoot, honing
Broodje tonijnsalade  9,50 
rucola, zongedroogde tomaat, kappertjes, rode ui 
Broodje gezond  8,50 
sla, tomaat, komkommer, ham, kaas, gebakken ei
Broodje Couburgerham  10,50 
rucola, rode ui, zongedroogde tomaat, aceto balsamico
12-uurtje  12,50 
huisgemaakte pomodori soep of mosterdsoep, enkele uitsmijter,  
broodje kroket 
 

SOEP (MET BROOD)  
Doesburgse mosterdsoep 8,00 
Pompoensoep 8,00
Pomodori tomatensoep  8,00   

 
PANINI’S  
Ham/kaas  6,50 
Caprese  6,50 
tomaat, mozzarella, pesto 
Brie/ham/honing/walnoot  7,50

LUNCH DINER

SOEP  
Doesburgse mosterdsoep 7,50 
Pompoensoep 7,50 
Pomodori tomatensoep 7,50

 

VOORGERECHTEN    
Brood met dip voor 2 pers.  6,00

Carpaccio klein 10,75 | groot 12,75
dungesneden ossenhaas met truffeldressing,  
rucola, truffelchips, zongedroogde tomaatjes, notenmix en parmezaan
Steak tartaar 12,75
Krokante kip 9,75
met chilli saus en frisse salade 

Gamba aglio e olio 11,50  
gambas gebakken in knoflookolie

Crostini met zalmtartaar 12,75

Bruschetta Pomodori 8,50 
crostini, tomaat, rode ui, basilicum, rucola salade 

Champignon Dordogne 9,75
champignons in bierbeslag met knoflooksaus

Proeverij van voorgerechten voor 2 pers.  25,00

HOOFDGERECHTEN (VANAF 17.00)  
Rollade van kippendijen 22,75 
omwikkeld met serranoham en gevuld met  
tapenade van champignons en salie

Lathums stoofpotje  21,50

Biefstuk zijdelende 200 gram 24,50
seizoensgroente, aardappeltaartje  
met truffeljus/pepersaus/chimicurri

Mixed grill 22,50 
varkenshaas, kippendij, spare-ribs 

Spare ribs 24,50 
heerlijke salade, versgebakken friet

Victoriabaars met gamba 24,50
risotto, gestoofde paksoi en saffraansaus

Zalm 24,50 
gegrilde venkel, aardappelpuree, vermouth-roomsaus

Portobello  21,50 
risotto, gegrilde venkel, 
saus van gegrilde paprika of chimicurri

PLATES  
Geserveerd met versgebakken friet met mayonaise,  
heerlijke salade en saus naar keuze (knoflook, peper of champignon)
Schnitzel 19,75 
Kipsaté van kippendij 19,75
Varkenshaas 19,75 
champignonsaus  

  

MAALTIJDSALADES  
Sla, tomaat, komkommer, rode ui met;
Kip piri piri 16,50 
Carpaccio 16,50 
truffelmayonaise, zongedroogde tomaat, pittenmix  
Gamba 17,50 
limoen mayonaise
Geitenkaas 16,50 
walnoot, honing 

 
BIJGERECHTEN  
Friet 3,50 
Warme groente 3,50
Gemengde salade 3,50
Roseval aardappelen 3,50 

KINDERKAART  
Tomatensoep 3,50 
Rauwkost voorgerecht 2,50 
Spareribs 10,95 
Kipsaté 9,50 
Kroket/frikandel/kipnuggets + friet 6,95 

WARME GERECHTEN 
2 rundvleeskroketten op landbrood  9,50

2 vega kroketten op landbrood  8,50

Uitsmijter 8,50
ham/kaas (met spek + 1,00)
Broodje kip piri piri  9,50 

Gebakken paddenstoelen gegratineerd met kaas  9,50
vega of met spekjes

Puntzak friet   3,50 
truffelmayo + 1,00 
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