Lounge kaart ZENZEZ DINING
De producten in de lounge van ZENZEZ hotel & lounge zijn zoveel mogelijk biologisch (b), altijd vers en home made. Kijk ook
op de dagkaart voor de aanbiedingen van de dag.
Drinks
In de zomerperiode zijn onze koffie- en theespecialiteiten
ook op ijs verkrijgbaar als Iced Tea & Iced Coffee.
Koffie
Espresso, Espresso Macchiato, koffie
Cappuccino,
Latte Macchiatto,
…. met slagroom
Keuze uit halfvolle of volle melk

€2,25
€2,75
€3,75
€0,25

Thee
€2,75 glas / €5,50 pot
Witte bloesem, Rooibos orange, Rooibos spicy chai,
Lemon myrtle, Yen Bai groen, Earl green, seizoensthee,
Yunan Flowery
Onze thee is biologisch en afkomstig van Simon Lévelt.
Kruidenthee
Lemon ginger

€2,75 glas / €5,50 pot

Verse kruiden thee
€2,95 glas / €5,90 pot
Gember/sinaasappel, Munt, Citroengras,Kamille (seizoen)
Chocolademelk
Warme of koude chocolademelk
….. met slagroom

€2,95
€0,25

Juices
€2,25 – 3,75 glas
Sinaasappel, appel, vlierbessen
Onze vruchtensappen zijn biologisch en bevatten geen
kunstmatige kleur- en smaakstoffen.
Smoothies
Wisselend per dag en zijn van 100% fruit.

€4,25

Wijn en bier
Divers assortiment per glas of per fles.
Food
Op onze kaart staan bekende en minder bekende
internationale gerechten. De kaart is bewust klein gehouden,
om minder eten weg te hoeven gooien. We werken met
seizoensprodukten, waar mogelijk uit de directe omgeving
van Apeldoorn.
Zenzez zoete lekkernijen
Carrotcake met Grand Marnier frosting
Pecan caramel pie
Appel – vijgen
Lemon curd cheese cake
Warme scones met lemon curd,
jam & cream
Al ons gebak is zelfgemaakt en dagvers.

€4,50
€3,75
€3,75
€3,75

Lunch
Soep
Soep van de dag
€7,50
Bijv. pittige pompoensoep, schorsenerensoep met
bospaddenstoelen….
Salades
€12,50
Caesar met kip en ansjovis;
Nagelhout met gebakken appel, geitenkaas,
walnoten;
Geroosterde groeten en Mecorino;
Medjool dadels en Livar sjink;
Geroosterde pompoen met pompoenpitten en
Blue de Wolvega;
Onze salades worden geserveerd met brood.
Broodjes
Remeker kaas en chutney
Gerookte zalm met mierikswortelroom
Club sandwich - kip
Tosti Brie en walnoten
Keuze uit wit, volkoren, ciabatta of zacht brood.

€8,75
€8,75
€10,50
€10,50

Bruschetta
€10,50
Gegrilde groente, Livar ham en vijgen
(seizoen);
Coppa wild zwijn, sjalot confiture en
Parmenzaan chips.
Zenzez burger (b), met
€8,75
Gegrilde tomaat, mozarella en tapenade;
Boerenkaas, Livar sjink en bbq salsa;
Knapperige rauwkost en dragon mayo;
Geitenkaas en noten tapenade.
Lavash wrap, met
Falafel en baba ganoush.

€8,75

Zenzez omelet, met
Geroosterde groente, Pécorinokaas;
Bospaddestoelen;
op brood of met salade

€8,75

Zenzez lunch proeverij
Van alles wat proeven: soep, (club)sandwich, bruschetta,
quiche en side salad
€19,50
Borrelhapjes
Hollandse kaas plankje
Charcuterie, worst / vlees plankje

€10,50
€10,50

€3,75

High tea (op reservering, minimaal 2 personen)
Een combinatie van sandwiches, zoete lekkernijen en een
pot thee naar keuze:
Zenzez
€19,50 pp
Royaal met bubbels en extra’s
€24,50 pp
High Wine (op reservering, minimaal 6 personen)
Een 3-gangen fingerfood diner, begeleid door
bijpassende biologische wijnen:
€27,50 pp
Ook in een High Beer (bieren ipv wijn) en High Bob (alcohol
vrij) variant.

Verrassingsdiner (ma t/m vrij)
3-gangen verrassingsdiner

€24,50 pp

Private dining (in overleg/ op afspraak)
3-gangen verrassingsdiner luxe
4-gangen verrassingsdiner luxe

€35,00 pp
€45,00 pp

Lunchesmenu’s (in overleg / op afspraak)
€11 (menu) - €16,50 (luxe), €19 (Zenzez), €25 (deluxe).

