ZILT Diner menu
Voorgerechten
Zacht gegaarde zalm • 9
Op een krokantje van Parmezaan met crème van Griekse yoghurt en bosui
ZILT Fishcakes • 7
2 viskoekjes van gamba en witvis geserveerd met een mango chili dip
Stoofpotje Van Mosselen • 8,5
Gekookte mosselen, chorizo, ui en paprika
Beef Tataki • 8
Dungesneden biefstuk met knapperige taugé salade en sesam-soja dressing
Mediteraanse Burrata • 7
Burrata met Parmaham en vijgen
Crostini Avocado • 6,5
Huisgemaakte avocado spread met gepofte trostomaat geserveerd op een crostini van
landbrood
Salade Biefstukpuntjes • 8
Rijk gevulde Oosterse salade met pittige biefstukpuntjes
Groentesoep • 5
Dagverse groentesoep met knapperige groente en gehaktballetjes
Tomatensoep • 5
Italiaanse tomatensoep met basilicum
Pindasoep • 6,5
Pittige vegan pindasoep met knapperige taugé
Breekbrood met kruidenboter en dip • 5
Boerenbol gegratineerd met kaas en kruiden • 6

Hoofdgerechten
Dorade • 21,5
In roomboter gebakken hele dorade geserveerd met verse seizoensgroenten en
aardappels uit de oven
Spaghettini Zalm • 16,5
Verse pasta met zalm en citroen roomsaus
Fish & Chips • 16
In roomboter gebakken kabeljauwfilet geserveerd met verse friet en ravigotesaus
Biefstuk • 18
Hollandse biefstuk, roergebakken groenten, aardappels uit de oven met zeetzout en
rozemarijn geserveerd met pepersaus
Saté • 17,5
Spies van gegrilde kippendij, gado gado en huisgemaakte pindasaus
ZILT Burger • 15,5
Rundvleesburger, brioche broodje, sla, tomaat, augurk, cheddar geserveerd met
verse friet met rozemarijn en zeezout
Maaltijdsalade Biefstuk Puntjes • 17,5
Salade met pittige biefstukpuntjes met een Oosterse twist
ZILT Vegan Burger • 16,5
“Beyond” burger met sla, tomaat, augurk met verse friet met rozemarijn en zeezout
Gado Gado • 15,5
Een vegan gado-gado met huisgemaakte pindasaus, longton en gefrituurde ui

Sides
Verse friet • 4,5
Geserveerd met rozemarijn, zeezout en mayonaise
Salade • 4
Gemixte salade met dressing

ZILT Lunch menu
Broodjes

Specials

Tosti kaas/ham • 4/4,5
Keuze uit kaas en/of ham

ZILT Burger • 11
Rundvleesburger, brioche broodje, sla, tomaat, augurk, cheddar geserveerd
met verse friet met rozemarijn en zeezout

Vers gesneden beef tataki • 9
Boerenbrood met kort geschroeide biefstuk en knapperige taugé salade
Pulled salmon • 9,5
Boerenbrood met pulled salmon en een crème van Griekse yoghurt en bosui
Crostini avocado spread • 7,5
Huisgemaakte avocado spread geserveerd met een gepoft tomaatje
Kroketten met brood • 8
Kroketten geserveerd met mosterd
Garnalenkroketten met brood • 9
Garnalenkroketten geserveerd met limoen mayonaise

Salade Biefstukpuntjes • 11,5
Salade met pittige biefstukpuntjes
Salade Kipsaté • 11
Oosterse salade met een spies van kipsaté en kroepoek
Fish Cakes • 7
3 Huisgemaakte viskoekjes geserveerd met mango chutney
ZILT Dog • 8
Knapperige witte bun met ambachtelijke hot-dog geserveerd met
gemarineerde rode kool en sriracha mayonaise

Soepen

12 uurtje • 11,5
Kroket, soep van het seizoen geserveerd met een sneetje brood met kaas en
zalm

Groentesoep • 5
Dagverse groentesoep met knapperige groente en gehaktballetjes

Uitsmijter • 8
3 gebakken eieren. Keuze uit ham/kaas/spek (+0,50€ per item)

Tomatensoep • 5
Italiaanse tomatensoep met basilicum

Club Sandwich • 10,5
Kipfilet, jonge kaas, komkommer, gekookt ei, tomaat, gebakken spek,
geserveerd met frites en mayonaise

Pindasoep • 7
Pittige vegan pindasoep met knapperige taugé salade

