LUNCHKAART PANORAMA RESTAURANT
DE KOPEREN HOOGTE
12.00 – 16.00 UUR
Broodplank
Diverse broodsoorten met aioli, pesto en kruidenboter.

€ 8,75

Soepen
Zwolse mosterdsoep
Met uitgebakken spekjes en dragon.
Deze soep is ook vegetarisch verkrijgbaar.

€ 6,95

Tomatensoep
Van geroosterde tomaten met bosui en Parmezaanse kaas.

€ 6,95

Koude gerechten
Runder carpaccio
Bestrooid met oude kaas, rucola, zongedroogde tomaten,
kappertjes, pijnboompitten en truffelmayonaise.

€ 15,95

Salade zalm
Salade met in rode bietensap gemarineerde zalm, komkommerlinten,
geroosterde biet, zoet/zure radijs en wasabimayonaise.

€ 15,95

Salade Manchego
Met diverse noten, olijven, tomaat, rode ui en port siroop.

€ 14,95

Caesar Salade
Met gegrilde kip, little gem, croutons, ei, Parmezaanse kaas en
caesardressing. Is ook vegetarisch te bestellen.

€ 14,95

Brood gerechten
Molenaarsbrood surf & turf
Knapperig Molenaarsbrood belegd;
een deel met gerookte zalm en een deel met carpaccio.

€ 15,95

Molenaarsbrood roombrie
Knapperig Molenaarsbrood belegd met roombrie, noten en honing.

€ 9,75

Molenaarsbrood gezond
€ 9,75
Knapperig Molenaarsbrood gezond met ham, kaas en diverse garnituren.

12 uurtje
Bestaande uit een kop soep, Molenaarsbrood belegd een deel met
een kroket en een deel met een uitsmijter ham en/of kaas.

€ 12,75

Uitsmijter
Molenaarsbrood belegd met een uitsmijter ham en/of kaas.

€ 9,50

Twee kroketten
Molenaarsbrood belegd met twee kroketten en Zwolse mosterd.

€ 9,50

Tosti ham en/of kaas
Tosti van Molenaarsbrood met ham en/of kaas.

€ 6,50

Tosti speciaal
Tosti van Molenaarsbrood met ham, kaas, ui en tomaat.

€ 6,95

Warme gerechten
100% Black Angus Burger
Op geroosterd briochebrood, aangekleed met kwartelei,
serranoham, salsa verde en afgetopt met geschaafde truffel.

€ 25,95

USA Steak
Heerlijk malse sukade van Black Angus met Chimichurri.

€ 32,95

Kipsaté
Mals kipsaté van kippendij geserveerd met kroepoek, atjar,
frites en salade.

€ 17,50

Zalm filet
Met een Hollandaise saus.

€ 26,95

Vegetarische pasta
€ 21,95
Ravioli gevuld met ricotta, geserveerd met een saus van paddenstoelen,
truffel en zongedroogde tomaten.

Voor de kinderen tot 12 jaar
Pannenkoeken
2 American pancakes met gebakken appel en poedersuiker.

€ 6,75

Snacken
Friet met kroket of frikandel, appelmoes en komkommer.

€ 9,50

Tosti
Kindertosti ham en/of kaas.

€ 4,50

