
SANDWICHES
Club Sandwich  12,00
Met gebakken ei, gegrilde kip, bacon, tomaat,  
sla & mayonaise op zuurdesem toast
Makreel Rilette  9,00
Met kappertjes en rucola op zuurdesem toast
Pompoen Spread  8,00
Met feta en landcres op zuurdesem toast
Dun Gesneden Rundvlees  8,00
Met rucola en caesar dressing op zuurdesem toast 

LUNCHBOX
Zocher’s Thuiswerkers lunchbox   14,50
Yoghurt met fruit, sandwich met pompoen spread en 
feta, sandwich met geroosterde runderstaartstuk en 
caesar dressing, kleine salade met seizoensgroenten 
en krokante kikkererwten en een sapje

SOUPS, STARTERS & SALADS
Tomatensoep  8,00
Met gegrilde courget en basilicum-olie 
geserveerd met een stuk breekbrood
Ceasar Salade  9,75
Met een zacht gekookt ei, parmezaan, ansjovis  
& croutons
Zocher’s Garden  12,00
Salade met seizoensgroenten
Steak Tartaar  12,00
Met krokante kappertjes, pikante ketchup,  
kruidenmayonaise en brioche toast
Brood  5,00
Met huisgerookte tomatenboter

MAIN COURSES
Zeebaars  15,00
Met aardappelmousseline, geroosterde  
peengroente en groene kruidensaus 
Fish & Chips  14,50
Van kabeljauw met gemarineerde komkommer  
en ravigotesaus

Alkmaarse Parelgort  14,50
Risottostijl met spinazie, walnoten, salie en 
blauwe kaas
Zocher Runderburger  15,00
Hollands natuurvlees (175 gr.) met uien- 
marmelade en een bijgerecht naar keuze
Blauwe Kaas Burger  15,00
Hollands natuurvlees (175 gr.) met  
pompoenchutney en gerookte amandelen  
met een bijgerecht naar keuze
Truffelburger  16,00
Hollands natuurvlees (175 gr.) met krokante  
Parmezaanse kaas en truffelsaus met een  
bijgerecht naar keuze
Paddenstoelen-kikkererwten Burger  13,00
Met komijn en kerrie yoghurt en een  
bijgerecht naar keuze

SIDE DISHES
Ambachtelijke friet met mayonaise  4,00
Friet van Haarlems bekendste friethuis  
‘Friethoes’ met grove mosterdmayonaise
Geroosterde Zoete Aardappel  4,00
Met cajunkruiden en yoghurtdip
Witlof uit de oven  4,00
Met kaascrème en krokante ham
Bloemkool uit de oven  4,00
Met gebrande notenboter en gerookte  
amandel
Groene Salade  4,00
Met boerencroutons en honing-mosterddressing

DESSERTS
Haarlemse Fromagerie  9,00
Proeverij van 5 soorten kaas met kletzenbrood  
en appelstroop
Zocher’s Taartje  6,50
Chocoladetaartje met framboos, kardemom en  
rode biet. Geserveerd met een hazelnoot sabayon
Lemon Cheesecake  5,50
Met roze peper hangop en dragon meringue


