“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 p.p.

Soep van de dag
Wisselend hoofdgerecht
(onze special)
Dessert naar keuze

Proeverij van voorgerechten
14.50 p.p.

Selectie van verschillende voorgerechten
(te bestellen vanaf 2 personen)

Proeverij van soepen
8.50 p.p.

Selectie van 3 soepen

Grand dessert
12.50 p.p.

Selectie van verschillende desserts
(te bestellen vanaf 2 personen)

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

Voorgerechten
13.25

Tartaar van ossenworst
kappertjes / ui / toast / schuim van augurk

Rundercarpaccio
oude kaas / pijnboompitjes / truffelmayonaise

Zacht gegaarde zalm met kruidenkorst
relish van Amsterdamse ui / wakame / soja met zwarte knoflook

Tonijncarpaccio
frisse salsa / citroengelei van Limoncello

Taartje van witlof
gefruite ui

Bruschetta met paddenstoelen
burrata / balsamico

Vissersplateau
14.75

tonijnsalade / zalm / forel / kibbeling /
remouladesaus / landbrood

Soepen
7.50

Velouté van kip
Gerookte groentesoep
Soep van de dag
6.75
Onze medewerkers vertellen u graag wat er vandaag voor u is bereid

Maaltijdsalades
17.50

Biefstuk
sous vide gegaarde biefstuk / cashewnoten / boontjes / gegrilde groente / crème
van balsamico

Belegen geitenkaas
peer / vijgen / noten / dressing van mosterd

Pokébowl zalm
tomaat / komkommer / sojabonen / wortel / wakame / rijst / sojasaus

Hoofdgerechten
24.50

Pepersteak
puree van merguez / witlof / crème van gorgonzola

Duo van Eend
eendenborst / rillette van eend / jus van steranijs

Zeebaars
mini bloemkool / tomatenkaviaar / doperwtensaus

Makreel
prei / saus van zwarte knoflook en wasabi

Vegetarische quiche
paprika / pompoen / wortelsalade / bitterbal van geitenkaas

Paddenstoelenburger
gepaneerde brie / blini / mayonaise van truffel

Special
19.50

Wisselend hoofdgerecht

Bij alle hoofdgerechten serveren wij ambachtelijke frietjes met mayonaise
Groente erbij: 3.50 per portie
Salade erbij: 3.50 per portie

Nagerechten
7.50

Parfait van gorgonzola
gepocheerde peer

IJslolly
bramenijs / witte chocolade

Panna cotta
kaneel / gelei van Amaretto

Crème brûlée
van kastanje

Mousse van koffie en chocolade
in een rolletje van pannenkoek

Coupe caramel
fudge / caramelijs / slagroom

Grand dessert
12.50 p.p.

Selectie van verschillende desserts
(te bestellen vanaf 2 personen)

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 / kibbeling
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
4.00

Cappuccino / Latte Macchiato
4.25

Irish Coffee (Jameson Whiskey)
7.50

French Coffee (Grand Marnier)
7.50

Italian Coffee (Amaretto)
7.50

Spanish Coffee (Tia Maria)
7.50

Baileys Coffee
7.50

Mexican Coffee (Kahlúa)
7.50

Cointreau Coffee
7.50

Licor 43 Coffee
7.50

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

