
Diner



“DE AGNIETENBERG ALS HORECABEDRIJF”
De geschiedenis van het horecabedrijf begint in 1717, toen het bedrijf dienst deed als een theeschenkerij. Tevens werd 
de voorzaal van de toenmalige boerderij (het huidige Theehuis) gebruikt als uitspanning en slaapplaats voor reizigers. 
In 1991 brandde het Theehuis volledig af en op 1 september 1992 werd het gerestaureerde Theehuis geopend. Mede 

vanwege deze rijke historie blijft de Agnietenberg een parel in Zwolle. 

WIJNARRANGEMENTEN
Een passend glas wijn bij iedere gang, inclusief tafelwater (plat of bruis)

 2 GANGEN WIJNARRANGEMENT  12.50
 3 GANGEN WIJNARRANGEMENT  18.00
 4 GANGEN WIJNARRANGEMENT  22.50

Wijnarrangementen zijn inclusief tafelwater (plat of bruis)
Ook de Bob kan genieten van bovenstaande wijnarrangementen, voor 

50% van bovenstaande prijzen ontvangt de Bob half gevulde wijnglazen 

MENU VAN DE DAG
25.00

Soep naar keuze
Wisselende plate

Mini dessert naar keuze



VOORGERECHTEN
10.50

GEROOKTE ZALM  
roomkaas / sesam / limoen / kroepoek van saffraan

VEGETARISCHE MABRÉ
gegrilde paprika / courgette / feta / crème van basilicum 

SOUS VIDE GEGAARDE EEND
schuim van sinaasappel en mint / parels van balsamico

BOMBE VAN KALFSMUIS
rucola / tonijnmayonaise / kappertjes / paprika / ui / schuim van komkommer / kletskop van oude kaas

CARPACCIO
pijnboompitten / Pecorino kaas / truffelmayonaise

PROEVERIJ VAN BOVENGENOEMDE VOORGERECHTEN
meerprijs 4.00

SOEPEN
6.50

SOEP VAN DE DAG
onze medewerkers vertellen u graag wat er vandaag voor u is bereid

MAÏSSOEP 
gerookte kip / kokos

COURGETTESOEP
gerookte zalm / crème fraîche



HOOFDGERECHTEN
21.50

CURRY VAN GROENTE
tortillachips gegratineerd met kaas

ZALMFILET
groene kruiden / kropsla / wortel / bearnaisesaus

RUNDERRIBEYE
gegrilde jalapeños / gepofte tomaat / babymaïs / zwarte knoflooksaus

SALTIMBOCCA VAN KIP
Italiaanse ham / salie / groene asperges / risotto / Italiaanse kruidensaus

ROGVLEUGEL EN PAPILLOTTE
Romanesco broccoli / haricots verts / saus van gegrilde paprika 

Bij alle hoofdgerechten serveren wij een seizoenssalade
en aardappelgarnituur

MAALTIJDSALADES
14.50

In alle maaltijdsalades zitten de volgende basisingrediënten: verschillende gepluktesla soorten,  
bij de salades serveren wij brood, boter en olijfolie met zeezout 

ZALM
kappertjes / venkel / lente-ui / dressing van limoen & saffraan

KIP
noten / mango / yoghurtsaus

GEMARINEERDE MOZZARELLA
komkommer / lente-ui / haricots verts / groene kruidendressing

PLATE VAN DE WEEK
17.50

wisselende plate / seizoenssalade / aardappelgranituur



MINI DESSERTS
PANNA COTTA

Granny Smith

TIRAMISU
biscuit / cacao / mascarpone / koffie / ei

CRÈME BRULEE
sinaasappel / citroen

MACARON
Maracuja crème / roodfruit

 Een dessert 3.95
 Twee desserts op een rij 6.50
 Drie desserts op een rij 8.95
 Vier desserts op een rij 11.25

IJSCOUPES
6.50

GRIEKSE STIJL
yoghurt / yoghurtijs / aardbeien / mint / suiker

3X ROOD
bramenijs / framboosijs / kersenijs / slagroom

Indien u een allergie heeft, verzoeken wij u om onze medewerkers te  
raadplegen, wij adviseren u graag



KOFFIEKAART
(de hieronder genoemde prijzen zijn inclusief snoeperijen)

KOFFIE, ESPRESSO OF THEE
3.75

CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO OF KOFFIE VERKEERD
4.00

DUBBELE ESPRESSO
5.00

IRISH COFFEE
6.50

FRENCH COFFEE
6.50

Uiteraard serveren wij ook diverse likeuren, whiskeys en cognac,  
onze medewerkers adviseren u graag



De Agnietenberg, Haersterveerweg 23, 8034 PJ Zwolle, Tel.(038) 453 28 72
www.agnietenberg.nl, info@agnietenberg.nl




