Warme dranken
Americano
Espresso
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Espresso Macchiato
Latte Macchiato
Espresso Doppio
Flat White
Chai Latte met een cupje honing
Matcha Latte romige thee met opgeschuimde melk
Verse Muntthee met een cupje honing
Verse Gemberthee met sinaasappel en een cupje honing
Thee diverse smaken
Warme Chocolademelk wit / melk / puur met slagroom
Irish Coffee met Jameson Irish Whiskey en slagroom

2,5
2,5
2,8
3,3
2,6
3,3
3,9
4,2
3,3
3,3
3,3
3,3
2,5
3,5
6,7

Specials met verrassende alcoholvrije smaaksiropen; Caramel,

Toffee Nut, Hazelnoot, Vanille, Chocolade of Maple Spice
Flavoured Cappuccino
Flavoured Latte Macchiato
IJskoffie espresso, volle melk, chocolade en slagroom

Gebak

Huisgemaakte Appeltaart met slagroom
Huisgemaakte Cheesecake met oreo, chocoladesaus en slagroom
Huisgemaakte Brownie (of glutenvrije brownie) met slagroom
en chocoladesaus
Luikse wafel met slagroom, poedersuiker en chocoladesaus
Luikse wafel met 2 bollen ijs Vraag naar het huidige ijs aanbod!
Saucijzenbroodje vers uit de oven

3,7

4,2
4,7

3,7
4,2
4,2
4,2
6,5

2,8

Biologische Sapjes & Zuivel
Verse jus d’orange enkel
Verse jus d’orange dubbel
Schulp appelsap
Schulp appel & vlierbessensap
Schulp perensap
Schulp tomatensap
Fristi / Chocolademelk
Melk / Karnemelk
Ranja

Dranken Smoothies
Framboos mango verse jus
Aardbei banaan verse jus
Ananas mango verse jus

Frisdranken

Coca Cola / Coca Cola Zero
Fanta Orange / Fanta Cassis
Sprite
Chaudfontaine blauw / Chaudfontaine rood
Finley Tonic / Finley Bitter Lemon / Finley Ginger Ale
Rivella
Lipton Peach - / Lipton Sparkling - / Lipton Green Zero Ice Tea

3,3
6,2
3
3
3
3
2,5
2,5
1,5

5,3
5,3
5,3

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

Bieren op fles
Birra Moretti
Birra Moretti 0.0
Amstel Radler Lemon 0.0
Brand Weizen 0.0
Brand I.P.A. 0.0
Brand Weizen
Brand I.P.A.
Affligem Blond / Tripel
Kriek Mort Subite

Wijnen

Huiswijn zoet, droog, rosé en rood
Verdejo duurzame droge witte wijn, rond en elegant
Tempranillo duurzame rode wijn, fruitig en verfijnd

3
3
3
3,5
3,5
4
4
5
5

4
4,8
4,8

Cocktails

Mojito Bacardi Rum, verse limoen, verse munt,
rietsuiker en Spa Rood
Mojito 43 Licor 43, verse limoen, verse munt en Spa Citroen
Alcoholvrije Mojito Kinley Bitter Lemon, verse limoen,
verse munt en rietsuiker

7,5
7,5
6

Bij de borrel

Gemarineerde olijven
Gedroogde Sprinkhanen 4 stuks, wie durft?
Vers brood met huisgemaakte kruidenroomdip
Vers brood met tapenade & aioli
Bitterballen 6 stuks
Gemengd garnituur bitterballen, kipnuggets en kaashapjes
Pittige gegrilde kippenboutjes
Borrelplank combinatie van onze borrelhapjes

High tea

(alleen mogelijk op reservering)
Onbeperkt Thee met diverse zoetigheden, zuivel en hartige hapjes

High Wine

1 fles huiswijn naar keuze met borrelplank

4
4
5,3
5,3
5,3
5,3
6
16

20

32,50

Soep & Salades

geserveerd met vers wit of bruin brood,
verzorgd door The Bread Company (ook glutenvrij brood)
Huisgemaakte tomatensoep met pesto
Salade gerookte zalm met sla, rode ui, geroosterde bonen,
komkommer, tomaten en mosterddilledressing
Salade geitenkaas met sla, walnoten, komkommer,
tomaten, bloesemhoning en balsamico
Salade gerookte scharrelkip met sla, verse ananas, komkommer,
tomaten en honingmosterddressing
Carpaccio met sla, tomaten, pesto, geroosterde bonen, olijven,
oude kaas en carpacciomayonaise

5,8
9,8
9,2
9,2
11,5

Vers & Fruitig

Frisse Griekse yoghurt met bloesemhoning, walnoten,
verse ananas en witte druiven

Mam, ik wil ditte !

Brood met appelstroop
Brood met Nutella
Pannenkoek met versiering
Patatjes met kipnuggets, kaashapjes of bitterballen

5,3

3
3
4,8
5,3

Proeverij

Verschillende kaas-, vis- en vleessoorten geserveerd met
wit of bruin brood

12

Gegrilde panini's

Ham en kaas
Verse ananas met ham en kaas
Gerookte zalm met brie, rode ui en peper
Gerookte zalm met bieslookroomkaas en peper
Geitenkaas met walnoten en honing
Brie met walnoten en honing
Gerookte scharrelkip met verse ananas en honingmosterddressing
Gerookte scharrelkip met bieslookroomkaas, kaas en rode ui

4,8
5,5
7,8
7,3
7
7
7
7,5

Vers brood

wit of bruin,
verzorgd door The Bread Company (ook glutenvrij brood)
Huisgemaakte tonijnsalade met sla, kappertjes, ei, rode ui,
peper en tomaat
Gerookte zalm met sla en bieslookroomkaas
Geitenkaas met sla, bloesemhoning en walnoten
Brie met sla, Rinse appelstroop en walnoten
Oude kaas met sla en een tipje Zwolsche mosterd
Super gezond met sla, gekookt eitje, tomaat,
komkommer, achterham en kaas
Gerookte scharrelkip met sla, verse ananas
en honingmosterddressing
Steak tartare met sla, cornichons, gepocheerd ei en piccalillymayo
Carpaccio met sla, oude kaas, geroosterde bonen
en carpacciomayo

7,5
8
7,5
7,5
6
7,5
7,5
9
8,5

Eggs benedict zalm 2 gepocheerde eieren met Hollandaise saus
9
Eggs benedict achterham 2 gepocheerde eieren met Hollandaise saus 8

3-Gangen keuzemenu
Voorgerecht

Huisgemaakte tomatensoep met pesto en wit of bruin brood
Vers brood wit of bruin met huisgemaakte kruidenroomdip
Salade gerookte zalm met sla, rode ui, komkommer, tomaat,
geroosterde bonen en mosterddilledressing
Carpaccio met sla, tomaten, pesto, geroosterde bonen, olijven,
oude kaas en carpacciomayonaise

Hoofdgerecht

geserveerd met salade en patat
Zalmfilet uit de oven met bladerdeeg, tomaat en pesto
Vegan burger van rode biet op een plak vers brood met sla,
tomaat en komkommer
Diamanthaas met pepersaus of champignonroomsaus
Kipsaté met gebakken ui en kroepoek

Nagerecht

Huisgemaakte Cheesecake met 1 Bolletje ijs en slagroom
3 bolletjes ijs van de Rosahoeve met slagroom en chocoladesaus
Griekse yoghurt met bloesemhoning, walnoten,
verse ananas en witte druiven
Affogato espresso op 2 bollen vanille-ijs met slagroom

21

5,8
5,3
5,8
5,8

11
11,5
12
11

5,3
5,3
5,3
5,3

3-Gangen keuzemenu kinderen

Huisgemaakte tomatensoep met pesto en wit of bruin brood
Vers brood wit of bruin met huisgemaakte kruidenroomdip

11
5,8
5,3

Kipnuggets, kaashapjes of bitterballen met patatjes
Pannenkoek met versiering
Kip satéstokje met patatjes

5,3
4,8
5,3

Kinderijsje met slagroom

1,7

Schepijs

van ijsboerderij de Rosahoeve
Chocolade, vanille, aardbei, sorbetijs citroen, caramel en stracciatella
Per bolletje		
1,4

Welkom bij Nick & Mignon!
Sinds 1 april 2013 de trotse eigenaren van Brasserie het Hart van Zuid
in Winkelcentrum Zwolle Zuid.
Geniet in een gastvrije, huiselijke sfeer van een kop koffie met
huisgemaakt gebak, verse broodjes, gegrilde panini’s of een 3-gangen
keuzemenu. Ontspan tijdens een high tea, high wine of een cocktail op
ons zonnige terras!
De krant ligt klaar en de WiFi is gratis. Heeft u speciale wensen of
bent u op zoek naar een locatie voor uw feest? Laat het ons weten.
Wij gebruiken zoveel mogelijk verse producten, het liefst uit de regio
Zwolle.
Aan een cappuccino besteden wij veel aandacht.
Onze koffie zit vol met liefde en passie!
Het Hart van Zuid.

Waar iedereen zich thuis voelt!
Brasserie het Hart van Zuid
Van der Capellenstraat 154
8014 VS Zwolle

info@brasseriehethartvanzuid.nl
www.brasseriehethartvanzuid.nl
tel: 038 - 460 66 17

Openingstijden:
Maandag t/m zondag

Vanaf 10.00 uur

Onze keuken is geopend tot 17.30 uur, op vrijdag tot 20.00 uur.
Als wij geen reserveringen hebben, kan het zijn dat wij eerder sluiten.
Heeft u een allergie?
Vraag een medewerker naar allergeneninformatie of de allergenenkaart.

