“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
29.50

Soep naar keuze
Wisselend hoofdgerecht
(special of maaltijdsalade naar keuze)
Dessert naar keuze

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

Voorgerechten
10.50

Caprese
tomaat / buffelmozzarella / basilicumolie / pijnboompitjes / balsamico
Wijnsuggestie:

Zalmtartaar
rauwe zalm / wakame /kiwi / jalapeño chutney
Wijnsuggestie:

Carpaccio van gerookte bavette
bramen / Parmezaanse kaas / balsamico
Wijnsuggestie:

Tonijn
granaatappel / sesam / chili / sla
Wijnsuggestie:

Eendenborst
prei / groene asperges / gegrilde paprika / mint pesto
Wijnsuggestie:

Vissersplateau
14.50

makreel / gerookte forel / zalm / tonijn / torpedo garnaal /
crème van mosterd en dille / landbrood
Wijnsuggestie: Markowitsch – Grüner Veltliner

Soepen
6.50

Tomaat-paprikasoep
tomaat / gegrilde paprika / room

Prei-doperwtsoep
prei / doperwt / feta / room

Soep van de dag
Onze medewerkers vertellen u graag wat er vandaag voor u is bereid

Hoofdgerechten
22.50

Gegrilde biefstuk
doperwtencrème / wortelcrème / bietenjus / groente & paddenstoelen
Wijnsuggestie:

Kabeljauw
paprikaboter / saus van tomaat en cashewnoten / salade van tomaat
Wijnsuggestie:

Parelhoen
gevuld met Merguezworstje / chimichurri / groente
Wijnsuggestie:

Varkenshaas
brie / groente / mosterdsaus
Wijnsuggestie:

Biet Wellington
spinazie / kastanjechampignons / zoete uitjes
Wijnsuggestie:

Special
17.50

Wisselend hoofdgerecht / seizoenssalade / aardappelgarnituur

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade en friet

Salades
17.50

Watermeloen
feta / cashewnoten / balsamico dressing

Pokébowl tonijn
wakame / tuinbonen / mayonaise van limoen, chili en dille
/ rijst / sesam / radijs

Onze salades worden geserveerd met friet

Nagerechten
7.50

Zomerse tiramisu
ananas / passievrucht / lange vingers / kokos / mascarpone / limoncello

Mousse van witte chocolade
Bailey’s / aardbeien

Dame Blanche
vanille-ijs / chocolade / slagroom

Zomercoupe
roomijs / vruchtjes / siroop / slagroom

Sorbet
sorbetijs / vruchtjes / siroop / slagroom

Kindermenu
Voorgerecht

Soep van de dag
Tomatensoep
Serranoham / fruit
Hoofdgerecht

American Pancakes met poedersuiker of stroop
Friet / appelmoes en een keuze uit één van de volgende snacks:
kroket / frikandel / kipnuggets
Dessert

Kinderijsje

Alleen hoofdgerecht
9.50

2 gangen menu
11.50

3 gangen menu
14.50

Koffiekaart
(de hieronder genoemde prijzen zijn inclusief snoeperijen)

Koffie, Espresso of Thee
3.75

Cappuccino / Latte Macchiato / Koffie Verkeerd
4.00

Dubbele Espresso
5.00

Irish Coffee (Jameson Whiskey en bruine basterd suiker)
6.50

French Coffee (Grand Marnier)
6.50

Italian Coffee (Ameretto)
6.50

Spanish Coffee (Tia Maria)
6.50

Baileys Coffee
6.50

Mexican Coffee (Kahlúa)
6.50

Cointreau Coffee
6.50

Licor 43 Coffee
6.50

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

