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DESSERTS
Haarlemse Formagerie

“De KaasKampanje van Haarlem” 
proeverij van 5 soorten kaas met 

kletzenbrood en appelstroop

Zocher’s chocoladetaartje 
Gevuld met framboos, kardemom, 

hazelnotensabayon en met 
vanille ijs

Lemon Cheesecake 
Met frambozen sorbet, roze 

peper-hangop en dragon 
meringue

€ 8,50 € 9,00 € 13,50

There’s always room for dessert

Zocher’s Soep 
Vraag naar de soep van vandaag

Broodplank 
Biologisch breekbrood met gerookte 
tomatenboter & yoghurtdip

Steak tartaar Zocher Stijl 
Met krokante kappertjes, pikante ketchup 
en kruidenmayonaise

Gepekelde dungesneden kabeljauw 
Met bloemkool, prei van de BBQ en selderijcrème

Caprese Zocher stijl 
Hollandse mozzarella met tomaten uit Osdorp

Classic Caesar Salad 
Romeinse sla, ei, Parmezaan, croutons, 
caesardressing & ansjovis  
(+ Gegrilde kip €2,50 + Gebakken gamba’s 4 st. €5,50)

Zocher’s Garden 
Groene salade met seizoensgroenten  
en honing-mosterddressing

€ 8,00

€ 6,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 10,00

 S   € 9,75
L € 14,00

S   € 9,75
L € 14,00

SOUP, STARTERS & SALADS MAIN COURSE

Gegrilde zeebaars
Met geroosterde peengroenten, aardappel-
mousseline & groene kruiden-beurre blanc 

Biologische Kemper landhoen
Op twee manieren bereid, krokant gebakken 
en van de grill, met morilles jus,  
seizoensgroenten & aardappelmousseline

Paddenstoelen-kikkererwten 
Burger
Met komijn, tomaten, Vadouvanmayonaise  
en ambachtelijke friet

Pappardelle
Met gepofte ui, geroosterde peengroenten, 
gerookte amandel, tomaat en chili 

Zocher burger (175 gr)
Geserveerd op brioche met in Zocher Blond  
gestoofde uien en rucola, met ambachtelijke friet

Entrecote (275 gr)
Natuurvlees, geserveerd met rodewijn-peper 
jus of gerookte tomatenboter, met groene salade 
en ambachtelijke friet

€ 21,00

€ 21,00

€ 16,50

€ 16,50

€ 16,50

€ 27,50
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SWEET TREATS

Appeltaart
Met slagroom

Lemon Cheesecake
Met roze peper-hangop en dragon meringue

€ 4,75

€ 4,75

www.zocherhaarlem.nl

zocherhaarlem

@zocher.haarlem

You are what you eat,  
so eat something sweet

Club sandwich 
Classic met kip, bacon, ei en tomaat

Makreel Rillette 
Kappertjes, mierikswortel & tuinkers

Gerookte Bietencrème 
Avocado, feta & geroosterde amandel

Lamspastrami 
Met venkelsalade en Savora mosterd

Uitsmijter of omelet 
Keuze uit uitsmijter of omelet met  
3 sneden brood en boter

€ 11,00

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 9,00

SANDWICHES BITES O'CLOCK

Broodplank 
Biologisch breekbrood met gerookte 
tomatenboter & yoghurtdip

Biologische bitterballen 
6 stuks met Zaanse mosterd

Bieterballen 
6 stuks met kerrie yoghurt

Kaasstengels Oude Kaas
6 stuks met chili-mayonaise

€ 6,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

KIESwit of bruin


