€ 11,50

Salades met brood en roomboter
CARPACCIO VAN HET HUIS
Met pijnboompitten, truffelmayonaise en geraspte Parmezaan
GEMARINEERDE ZALM
Met kruidensla, bietenschuim en komkommercrème

WILDZWIJNHAM
Wildzwijnham rolletjes gevuld met dadels, roomkaas en rode uienchutney
VISSERSPALET
Diverse gerookte vissoorten, bietensalade, garnalenkroket en cocktailsaus
GEFRITUURDE SCHAPENKAAS
Halloumi van schapenboerderij ``de Vreugdehoeve``
op parelcouscous, kruidensla, zontomaat en krokante salieblad
Salades zijn ook als maaltijdsalade verkrijgbaar met een toeslag € 3.00

€ 5,50

Soepen met brood en roomboter
BOSPADDENSTOELEN CRÈME SOEP
Romige soep met paddenstoelen en truffel

TOMATEN CRÈME SOEP
Stevige soep met stukjes tomaat, pijnboompitten en knoflookcroutons
ZWOLSE MOSTERDSOEP
Mosterd van De Wijndragers met kippenbouillon, room en kip
URBANA`S DAG SOEP
Vraag het uw gastvrouw of gastheer

Glutenvrij

Lactosevrij

Vegetarisch

Wij houden graag rekening met eventuele (dieet)wensen en allergieën
(Mits vooraf kenbaar gemaakt). Onze gerechten zijn niet standaard allergievrij
deze kunnen wel allergievrij gemaakt worden.

Broodjes & toast
PANINI BEENHAM & KAAS
Getoast stokbroodje met beenham en jong belegen kaas

€ 7,25

PANINI BOERENBRIE
Getoast stokbroodje met brie, tomatenpesto en rucola

€ 7,25

OSSENWORST OP TOAST
Getoast boerenbrood met ossenworst,
Coppa di Parma en piccalilly

€ 8,75

PADDENSTOELEN RAGOUT
Op getoast boerenbrood geserveerd
en gegratineerd met oude kaas

€ 8,75

ZALM OP TOAST
Getoast boerenbrood met gerookte zalm, kappertjes,
rode ui en komkommercrème

€ 8,75

Lunch menu’s
€ 14,50

SOEP EN SALADE
Soep naar keuze en salade naar keuze
SOEP EN TOAST
Soep naar keuze en toast naar keuze
SOEP EN PANINI
Soep naar keuze en panini naar keuze
SOEP EN OMELET
Soep naar keuze en omelet naar keuze

Glutenvrij

Lactosevrij

€ 13,50
€ 11,50
€ 10,50

Vegetarisch

Wij houden graag rekening met eventuele (dieet)wensen en allergieën
(Mits vooraf kenbaar gemaakt). Onze gerechten zijn niet standaard allergievrij,
deze kunnen wel allergievrij gemaakt worden.

Warme gerechten
UITSMIJTER URBANA
Met ui, tomaat, ham en kaas (of naar keuze)

€ 7,50

TWAALF UURTJE
Drie boterhammen belegd met ham, rosbief, spiegelei,
“Van Dobben”-kroket en rundvleessalade

€ 8,75

DRIE KEER SATÉ
Van kip, rund en varken met frites en salade

€ 12,75

BOEREN OMELET
Boordevol groentes, geserveerd met brood naar keuze

€ 7,75

TWEE KALFSKROKETTEN “van Dobben”
Met frites of geserveerd met brood naar keuze

€ 7,50

RISOTTO FUNGHI
Italiaanse risotto met oude kaas en gedroogde paddenstoelen

€ 13,75

DRIE GEBAKKEN SLIBTONGEN
€ 19,75
Met remouladesaus, rauwkost, verse groentes en aardappel garnituur
URBANA`S GEHAKTBAL
Naar klassiek recept, geserveerd met brood naar keuze
of
Verse groente, rauwkost en aardappelgarnituur

€ 8,50

€ 14,50

HAASBIEFSTUK
€ 19,25
Met gebakken champignons en ui, geserveerd met brood naar keuze
of
Verse groente, rauwkost en aardappelgarnituur
€ 24,50

Glutenvrij

Lactosevrij

Vegetarisch

Wij houden graag rekening met eventuele (dieet)wensen en allergieën
(Mits vooraf kenbaar gemaakt). Onze gerechten zijn niet standaard allergievrij,
deze kunnen wel allergievrij gemaakt worden.

Dessertkaart
€ 5,50

Coupe Herfte
Vanille- bananenroomijs, karamelsaus, nootjes en slagroom

€ 5,50

Coupe Zalné
Vanille- en chocoladeijs met advocaat en slagroom

€ 5,50

Coupe Urbana
Vanilleijs met chocoladesaus en slagroom

€ 5,50

Coupe Wijthmener
Sorbetijs met fruit van het seizoen

€ 3,25

Kindercoupe
Met een verrassing

Koffiespecialiteiten
€ 6,75

Irish Coffee
Koffie met Irish whisky, bruine suiker en room

€ 6,75

French Coffee
Koffie met Grand Manier en room

€ 6,75

Spanish Coffee
Koffie met Tia Maria en room

€ 6,75

Zwols Bakkie
Koffie met Zwols “Sproakwater” en room

€ 6,75

Urbana Coffee
Koffie verrassing van het huis

Glutenvrij

Lactosevrij

Vegetarisch

Wij houden graag rekening met eventuele (dieet)wensen en allergieën (mits vooraf kenbaar gemaakt).
Onze gerechten zijn niet standaard allergievrij, deze kunnen wel allergievrij gemaakt worden.

