LUNCH verkrijgbaar van ma t/m za van 10:00 tot 17:00

DINER verkrijgbaar van do t/m za van 17:00 tot 21:00
SOEP

VOOR

geserveerd met oerbrood en boter
GRONINGER MOSTERDSOEP
			
5.50
huisgemaakte soep met Groninger worst, prei en ui

BROODPLANKJE
					
geroosterd oerbrood, met olijven tapenade,
huisgemaakte aöli en truffelboter

HUISGEMAAKTE SOEP VAN DE DAG

CARPACCIO VAN OSSENHAAS 				
malse ossenhaas, rucola, pijnboompitten, parmazaanse kaas,
zoet zure rode ui en truffelmayonaise

		

4.95

SALADE

5.95

8.95

POMPOEN GEITENKAAS SALADE				7.95
met linzen, rucola, rode ui, walnoten en balsamico dressing

GRONINGER MOSTERDSOEP				5.50
huisgemaakte soep met Groninger worst, prei en ui

SALADE VAN DE DAG					6.95

HUISGEMAAKTE SOEP VAN DE DAG			

4.95

HOOFD

BELEGDE BROODJES

geserveerd op wit of bruin oerbrood
TONIJNSALADE
					
5.95
huisgemaakte salade met sud ’n sol tomaatjes

geserveerd met friet en salade
KIELZOG BOERDERIJKIPPETJE
			
15.95
boerderijkippetje uit de over met seizoensgroente
en truffelboter

ROSBIEF
						
met huisgemaakte sandwichspread, romaanse sla en rucola

5.95

ROTTERDAMSCHE OUDE KAAS
met stroop en tuinkers

			

5.95

RIBEYE			
				
gegrilde malse ribeye van 200 gram, seizoensgroente
en truffelboter

GRONINGER KIP			
			
met verse tuinkers, augurk en mosterdsaus

5.95

KIELZOG VANGST VAN DE DAG
			
17.95
vis van de dag van 200 gram, seizoensgroente en yoghurt-dillesaus

GEGRILDE BOSPADDESTOELEN
			
met mozzarella, knoflookolie, rucola en parmezaanse kaas

5.95

VEGETARISCHE STOOF		
			
goedgevulde stoofschotel met ui, paprika, pompoen,
zoete aardappel en kokosmelk

SANDWICH VAN DE DAG

5.50

GEWOON LEKKERE DAGHAP				12.50

				

WARME LUNCH
DUO BOURGONDISCHE KROKETTEN
		
2 sneetjes wit of bruin oerbrood, 2 Bourgondische kroketten
geserveerd met mosterd en mayonaise

7.95

UITSMIJTER
						
2 sneetjes wit of bruin oerbrood, boerenschouderham,
jong belegen kaas met drie scharreleieren

7.95

KIELZOG TOSTI
					
met ham, kaas en huisgemaakte kruidenkaas

4.50

15.95

NA

DAME BLANCHE
					
vanille ijs met chocolade saus

4.95

MONCHOUTAARTJE
				
huisgemaakte monchoutaart met vers fruit van het seizoen

3.50

VERRASSING VAN DE CHEF

3.95

			

VOOR DE KIDS
PANNENKOEK MET STROOP EN/OF POEDERSUIKER

4.75

FRIET MET SNACK EN APPELMOES

4.75

T!P

		

KIELZOG RUNDERBURGER				
7.95					
KIELZOG RUNDER- OF PORTOBBELLO
geroosterd brioche broodje met 100% rundvlees burger, 						
BURGER MET FRIET
		
bacon, kaas, huisgemaakte burgersaus, romaanse sla, 							
onze overheerlijke runder- of
tomaat rode uienchutney, augurk									portobelloburger met een portie friet
KIELZOG PORTOBELLOBURGER				7.95
geroosterd brioche broodje met portobelloburger, romaanse sla,
rode uien chutney, oesterzwammen en truffelmayonaise
														
deze gerechten zijn vegetarisch verkrijgbaar

19.50

KIELZOG
BURGER

geroosterd brioche broodje met

9.95

THEATERARRANGEMENTEN
VIP BORRELARRANGEMENT
Voel je een VIP en geniet voor, in de pauze en na de voorstelling van
drankjes en hapjes aan de voor jouw gereserveerde tafel.
8.50
THEATERDINER
Geniet van een uitgebreid 3-gangen diner
voorafgaand aan een voorstelling.
22.50
COMPLEET ARRANGEMENT
Combineer ons borrelarrangement met het theaterdiner en
maak je avondje uit helemaal compleet.
27.50
Meer info op kielzog.nl/arrangementen

KIELZOG HOAVENWOTTER

Een likeurtje van Alwijn Slijterij uit Martenshoek. Een edel
drankje met een volle smaak.
Heerlijk als aperitief, borrel of voor naast de koffie.
4.00

bekijk
ons
theater a
m
program

KIELZOG GRAND CAFE

MENU

KAART

