'T ZWANEMEER

WELKOM BIJ
HOTEL RESTAURANT
'T ZWANEMEER

Sinds 1 mei 2021 zijn wij, Peter Jan en
Jarno, trotse eigenaren van dit mooie
plekje in Gieten. Wij verwelkomen u graag
in ons vernieuwde restaurant.
Onze keuken is geopend van 17:00 tot
20:30 uur.
Heeft u allergieën of dieetwensen? Laat
het ons team weten.
Wij wensen u een fijne avond vol met
heerlijke gerechten!

Met vriendelijke groet,
Team 't Zwanemeer

VOORGERECHTEN

VOORGERECHTEN
7,50

Drentse Mosterdsoep
met Drentse droge worst, bos ui, brood en kruidenboter

Soep 't Zwanemeer
wisselende soep met brood en kruidenboter

Carpaccio

7,50

12,50

met rucola, Parmezaanse kaas en cashewnoten

Caprese
met tomaat, buffelmozzarella

9,75

**De carpaccio en de Caprese zijn ook te bestellen als
maaltijdsalade**

Broodplankje
met verschillende tapenades en kruidenboter

Garnalen toast
met zoetzure groenten en limoen mayonaise

Nacho's
Tortillachips met tomatensalsa, jalapeño pepers, rode ui, tomaat,
pulled pork, barbecuesaus en kaas. Ook vegetarisch te bestellen met
tomaten salsa.

PROEVERIJ
Proeverij van verschillende kleine gerechten
Te bestellen vanaf 2 personen

= vegetarisch of optioneel

6,50

7,95

8,50

10,95
p.p.

HOOFDGERECHTEN

VLEESGERECHTEN
Surf en Turf

27,75

Diamanthaas met gamba's

Kogelbiefstuk

26,75

Kogelbiefstuk met een jus van groene peper

Schnitzel 't Zwanemeer

20,75

Gepaneerde varkensschnitzel met champignon, ui en spiegelei

Kippendij Saté

20,75

Saté van kippendij met satésaus en kroepoek

Spareribs 't Zwanemeer

22,75

Huis gemarineerde spareribs

Varkenshaas medaillons

21,75

met spek en brie

Gegrilde runderburger
Weide burger met pulled pork, salsa, cheddar, augurk en jalapeno
*De burger wordt geserveerd met patat*

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met warme
groenten, keuze uit aardappelgarnituur of patat

18,95

HOOFDGERECHTEN

VIS
Vis van de week

Dagprijs

Wisselende vis, de bediening infomeert u graag

VEGETARISCH
Avocadoburger
met tomaat, gebakken ei en uien chutney

16,95

*De burger wordt geserveerd met patat*

Gevulde courgette
met cashewnoten, kaas, room en paprika

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met warme
groenten, keuze uit aardappelgarnituur of patat

17,75

NAGERECHTEN

DESSERTS
Dame Blanche

8,50

Sorbetijs

8,75

Vanille ijs met chocoladesaus

3 soorten sorbetijs met slagroom en vers fruit

Twijfelaartje
3 lekkernijen

Cheesecake

8,95

8,75

Citroen cheesecake met een bolletje bosbesijs

Advocaat trifle
Met bokkenpoot, vanille ijs

8,75

SPECIALE KOFFIE'S

KOFFIE +
Irish coffee
Koffie met Ierse wiskey en slagroom

7,35

Spanish coffee

7,35

Italian coffee

7,35

Koffie met Tia maria en slagroom

Koffie met amaretto en slagroom

French coffee

7,35

Koffie met grand marnier en slagroom

Koffie plank

8,25

Koffie/thee naar keuze, twee bonbons, Drentse Turf en likeur
Zwanenwater

IJskoffie
IJskoffie met keuze uit chocolade of karamel

7,15

KINDERMENU

PATAT MET IETS LEKKERS
Frikandel met patat

7,25

Kroket met patat

7,25

Kaassouffle met patat

7,25

Kipnuggets met patat

7,25

Mini Runderburger, sla en kaas met patat

9,95

Kleine kippendij saté met patat

9,95

**Alle gerechten serveren wij met mayonaise en appelmoes**

PANNENKOEKEN
Pannenkoek naturel

8,50

Pannenkoek met spek

8,75

Pannenkoek met kaas

8,75

**De pannenkoeken serveren wij met stroop en suiker**

NAGERECHTEN
Vanille ijs met slagroom en chocolade

5,50

2 bolletjes sorbetijs met keuze uit aardbei, mango en citroen

5,75

