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ZWARTE KOFFIE
Koffie / Americano
Espresso
Dubbele espresso

WITTE KOFFIE*
Cortado
Cappuccino 
Cappuccino XL 
Flat White (dubbele shot espresso) 
Koffie verkreerd
Latte Macchiato 
    *kan ook met plantaardige melk 

THEE
Verschillende smaken thee van De Eenhoorn 
Verse munt
Verse gember

KOE
Biologische Weerribben melk 
Boerderij Slendebroek kefir 
Fairtrade chocolademelk
Slagroom 

VERFRISSEND
Hollandse biologische sappen van Schulp  
Cola, Cola-zero, Fanta, Sprite, Bitterlemon, Ice Tea Groen, 
Tonic, Cassis, Ginger-Ale
Pellegrino water met bubbels
Vers geperste sinaasappelsap  
Smoothies 

VOOR BIJ DE KOFFIE
Blondie
Brownie
Carrotcake
Pecan-caramel koek
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vegetarisch veganistisch

SO
EP, SA

LA
D

E EN
 TO

STI'S
SOEP 

Kleine kom
Met een half plak brood en smeersel

Grote kom
Met een heel plak brood en smeersel

MAALTIJDSALADES
geserveerd met brood en groentensmeersel en aangemaakt met 
komkommerdressing

Kip 
Romaine sla met gerookte kip, yoghurt dressing, ansjovis, zacht eitje 
en knapperige croutons

Vis 
Gewassen sla met makreel en gerookte zalm

Veganistisch 
Verschillende soorten sla met geroosterde groenten, zaden en pitten

Algerijnse Couscous
Khaleds recept van oma met groenten, munt, peterselie, granaatappel
en amandel

TOSTI’S
op een handgesneden plak maisbrood

Klassiek 
met varkensprocureur en jonge kaas

Zee 
met gerookte zalm en roomkaas

Geit
met geitenkaas en geroosterde groenten
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OP EEN PLAK BRUIN BROOD

Avocado & ei
Mashed avocado met een zacht gekookt eitje, feta-peppadew

Hummus
Hummus van kikkererwten, met gegrilde groenten en krokante tuinbonen

Gemarineerde paddestoelen
Champignons lekker met knoflook, kruiden en harde geitenkaas van Harry

Makreel
Gerookte makreel uit IJmuiden met spicy mango chutney

Ossenworst van Haverkort
Met zure bom van Kesbeke, zacht gekookt eitje en kapperappeltjes 

Harry’s Kazen uit Noord Holland
Romige jonge belegen kaas, kruidenkaas of oude geitenkaas

Uit het nest
Heerlijke biologische eieren, bereid op een manier die jij lekker vindt

Lekker peuzelen; van alles wat
Brood met diverse soorten beleg en een kleine kom soep 

SPECIALS

‘Khaled’s Kofte’ 
Keuze uit kip kofte of kikkererwten kofte met tzaziki en pittige wortel op een 
pita broodje

Tuna Melt
Warme tonijn op maisbrood met dille, mozzarella en gesmolten cheddar

Club Sandwich ‘Stolte’*
Getoast maisbrood met mashed avocado, gerookte kip, zachtgekookt eitje, 
gebakken spek, biologische tomaat en bladsla | *vegetarisch mogelijk

____________________________________________________________________

Niet zoveel tijd? 
Je kunt bij ons van te voren je bestelling telefonisch doorgeven. 
Wij zorgen ervoor dat het voor je klaar staat op je favoriete plek
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BIERTJES van de tap

Grolsch
Grolsch Weizen

BIERTJES op fles

Speciaalbiertjes
(onder andere van 't IJ, Van de Streek of Den Duijk)
Radler
Radler 0.0%
Alcoholvrij

WIJN per glas

Wit, rosé en rood 

BORRELHAP

Smaakvol
Plank kaas en worst met Zwolse mosterd en zuur van Kesbeke

Uit de olie (6 stuks)
Gemenge hapjes uit de frituur met Zwolse mosterd | vegetarisch mogelijk

Nootjes
Speciaal gebrand en gekruid

Brood
Bakblik met gesneden mais- of donker brood met smeersels

Stolte Plank
Al het lekkers van de keuken op een plank om van te genieten

____________________________________________________________________

We werken met dagverse producten, er kan aan het eind van de dag 
dus wel eens iets op zijn.
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VOOR FEESTJES EN VERGADERINGEN

Wij hebben een ruime, lichte vergaderzaal. Hier kun je vanaf 20 personen vergaderen. 
Als wij geen plek meer hebben, dan kan het ook bij onze andere locatie Bij de Boer. 
Ook als je een speciale locatie zoekt voor een andere bijzondere bijeenkomst bent 
je bij ons aan het juiste adres. Neem eens een kijkje op ons schip de Ooster-Schelde. 
Voor verjaardagen, bruiloften en ook vergaderingen is dit de perfecte locatie! Geschikt 
voor gezelschappen van 10 tot 200 gasten. 

COLLECTIE HORECAMANNEN
Wij (Arno de Boer en Henk Schippers) doen allerlei leuke dingen in de horeca, van 
idee tot uitvoering. Van kort advies tot (hulp bij) volledige exploitatie. Naast onze vaste 
locaties, organiseren we ook regelmatig leuke dingen op locatie, dit varieert van een 
luxe catering tot een pop-up op mooie plekken. 

Stolte92 maakt deel uit van Collectie Horecamannen. Door heel Zwolle zijn wij te 
vinden. Naast Stolte92 hebben we een gezellige kantine, een sfeervolle lunchroom in 
het centrum en op loopafstand van de binnenstad vindt u ons historisch schip Ooster-
Schelde. 

Meer informatie? Vraag het ons! Of neem een kijkje op www.brasseriestolte92.nl 
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