CARPACCIO HUISGEMAAKT
met pijnboompitten, truffelmayonaise, rucola en geraspte Parmezaan

€ 11,50

TRIO VAN VIS
gerookte paling op toast met dillecrème,
huisgerookte zalm op toast met zoetzure komkommer
Hollands garnalenkroketje

€ 12,50

SALADE MET GEITENKAAS
geitenkaas van de Bettinehoeve met geroosterde walnoten en honing

€ 11,50

SALADE VAN TONIJN EN GAMBA’S
Huisgerookte tonijn met gebakken Gamba’s, geserveerd met
salade van mango, tomaat en sojasaus

€ 12,50

Opstarter

€ 6,25

Soepen met brood en roomboter

€ 5,95

Brood met pesto, olijventapenade en tomatensalsa

TOMATEN-CRÈMESOEP
met stukjes tomaat, prei, hamblokjes, room en croutons
ZWOLSE MOSTERDSOEP
gemaakt met mosterd van De Wijndragers, groentebouillon en room
URBANA`S DAGSOEP
vraag het uw gastvrouw of gastheer

Glutenvrij

Lactosevrij

Vegetarisch

.

PANINI HAM&KAAS
met beenham en jong belegen boerenkaas

€ 7,85

PANNINI MET BRIE
Met tomatenpesto en rucola

€ 8,35

HUISGEROOKTE TONIJN
op licht geroosterd gildebrood

€ 9,35

GEROOKTE ZALM OP TOAST
met sla, mierikswortel en appel

€ 9,75

BROODJE MET HUISGEMAAKTE HUMMUS EN AIOLI

€ 7,50

GEBAKKEN CHAMPIGNONS OP TOAST
in kruidenboter gebakken en gegratineerd met Parmezaanse kaas

€ 9,25

UITSMIJTER URBANA
keuze uit ham, kaas of rosbief

€ 8,50

TWAALF UURTJE
drie boterhammen belegd met ham, rosbief, spiegelei
en een Van Dobben kalfsvleeskroket

€ 9,25

OMELET NAAR KEUZE
boerenomelet met groenten of omelet met keuze uit, ham, kaas of rosbief,
geserveerd met brood naar keuze

€ 9,25

TWEE KALFSVLEESKROKETTEN van Dobben
Geserveerd met friet of met brood naar keuze

€ 7,75

Glutenvrij

Lactosevrij

Vegetarisch

Warme gerechten
DRIE GEBAKKEN SLIPTONG

€ 23,00

met remouladesaus, rauwkost, verse groentes en aardappel garnituur
URBANA’S GEHAKTBAL

€ 8,50

naar klassiek recept, geserveerd met brood naar keuze
of
verse groente, rauwkost en aardappelgarnituur

€ 14,50

BIEFSTUK VAN DE HAAS

€ 22,50

met gebakken champignons en ui, geserveerd met brood naar keuze
of
verse groente, rauwkost en aardappelgarnituur

€ 26,50

GEGRILDE ENTRECOTE MET KRUIDENBOTER

€ 20,50

verse groente, rauwkost en aardappelgarnituur

PASTA ORZO

€ 17,50

met groene groenten, pesto en rucola, gegratineerd met Parmezaanse kaas
DRIE KEER SATÉ

€ 17,75

van kip, rund en varken met friet en salade

Glutenvrij

Lactosevrij

Vegetarisch

Desserts € 6,95
DRIE BEREIDINGEN VAN CHOCOLADE
brownie, chocolade-ijs en huisgemaakte witte chocolademousse
CHEESECAKE
ongebakken cheesecake met crumble en gezouten karamel
VANILLEPARFAIT
luchtig geslagen vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom
COUPE ZALNÉ
coupe vanille-ijs, gekarameliseerde noten, advocaat en slagroom
CRÈME BRÛLÉE
met een vleugje vanille en gebrande rietsuiker, geserveerd met sorbetijs van
bloedsinaasappel

Koffiespecialiteiten
IRISH COFFEE

€ 6,95

koffie met Irish whiskey, bruine suiker en room
FRENCH COFFEE

€ 6,95

koffie met Grand manier en room
SPANISH COFFEE

€ 6,95

koffie met Tia Maria en room
ZWOLS BAKKIE

€ 6,95

koffie met Zwols Sproakwater en room

Glutenvrij

Lactosevrij

Vegetarisch

