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NAZOMEREN “@ZET OU”
Puur genieten van een brunch, een super
verwennerij met koff iekoekjes, allerhande
seizoensaangepaste gerechtjes, bijhorende
drankjes, dit kan bij ons mits reservatie 2
dagen op voorhand.

‘BREUGHELPALLET’
Smakelijk assortiment van kazen,
paté, diverse soorten charcuterie,
authentiek brood met smout,…

NEEM
M IJ
MEE!

Laat jullie keer op keer verrassen
met deze “pallet” voor thuis.

Prijs
€ 29,50 per persoon
met apero en wijn € 36,50
per persoon

Bestellen 2 dagen op voorhand.
Prijs
€ 45,00

Liever ontbijt?
Neem gerust contact met
ons op en wij stellen iets
samen naar uw wensen.

Liever veggie, vraag ernaar.

TOPPINGS
€ 0,70

SOEP

Dagelijks tomatensoep!
Wij kiezen steevast voor seizoensgroenten!
Daarom varieert ons overig aanbod van dag
tot dag... vraag naar onze suggesties.

SOEP TAKE AWAY

OUT

0,5L ...................................................

€ 4,50

.........................................

€ 8,50

1L

N IE UW !

‘Ballekes’
Breydelspekjes
Kaas
Room
Extra brood

Lunchbag
2 mini dagsoepjes
Boke
Verrassingsdessert
€ 9,50

Potje croutons € 1,70

OUT

‘ZET OU’-COLESLAW MET KIP

SA

LA
DES

..............

Ijsbergsla - witte kool - rode kool - wortelen - boontjes
- rode ui - granny smith - komkommer - kipblokjes - ei honingmosterddressing

SALADE GEROOKTE ZALM .........................
Sla - kruidenkaas - komkommer - noten rucola - lente ui - gerookte zalm - bieslookdressing

Vraag gerust naar onze suggesties.

Heeft u een allergie? Meld het ons.

OPENINGSUREN HERFST - WINTER
Dinsdag tot zaterdag
Zondag & maandag

10:00 - 18:00
GESLOTEN

€ 9,50

Vermijd wachttijden?
Bestellen voor afhaal of reservering:
09 391 28 35

€ 11,00

VLEES

BO TER
HAM MEN
Zet Ou kent geen dunne sneetjes brood. Geef ons
maar ‘nen goeien stevigen handgesneden boot’.
Ons brood bevat een klein beetje roggezuurdesem
en gebrande moutbloem.
Een lekker ouderwets brood dat bovendien
veganistisch is. Vraag ook naar onze suggesties.

Boerenhesp ...............................................
Gekapt............................................................
Steak tartaar...............................................
Huufflakke....................................................
Salami.............................................................
Boulet..............................................................
Paté...................................................................

REUS
OUT

NORMAAL
OUT

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

€ 6,50
€ 7,50
€ 7,50

€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00

€ 6,50
€ 7,50
€ 7,50

€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00

€ 6,50

€ 4,00

€ 3,00

€ 5,50
€ 5,50

€ 3,00
€ 3,00

€ 2,00
€ 2,00

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

MINI
OUT

KA AS
Ambachtelijke kaas ................................
Brie - honing - nootjes ..........................
Platte kaas - zalm......................................

SALADES

Breydelham .................................................
Tonijn “home made” .............................
Ei “home made”.........................................

VEGGIES

Hummus ........................................................

ZOET

Choco ...............................................................
Confituur ......................................................

DRANK
KAART

FRISDRANKEN
#ZORGDRAGENVOORHETMILIEU

B RAND GAR AGE

Herbal Moscow ginger beer - Vegan ................
Passion Mama Maracuja & Orange - Bio.......
Oriental Mama Rose Lemonade - Vegan .. ......

€ 2,50
€ 2,80
€ 2,50

WOSTO K

Peer & rozemarijn - 33 cl - Bio ..............................

€ 3,50

Dadel & granaat - 33 cl - Vegan ...........................

€ 3,50

Pruim & kardemon - 33 cl - Bio . . ..........................

€ 3,50

Abrikoos & amandel - 33 cl - Bio .........................

€ 3,50

En dat is precies waarom we Billie Cup
in het leven roepen, een systeem van
herbruikbare bekers aan
1 euro waarborg.
Ook bij Zet ou kun je de Billie Cup krijgen
en inwisselen.
Heel simpel, zodat jij kunt blijven
genieten van je take-away drankje op een
duurzame manier.

WARME DRANKEN
Lungo (Gewone koffie) . . .............................................
Cappuccino (Espresso met melkschuim) ............
Latte macchiato .........................................................

Wij dragen ons steentje bij.

€ 2,20
€ 2,80
€ 3,00

(Opgestoomde melk met espresso)

Latte macchiato + smaakje . . .................................

€ 3,50

Chai spicy.............................................................

€ 3,00

Hot chocolat ........................................................

€ 3,00

DES
SERT
Vraag naar ons dagelijks assortiment.

VERGADEREN
TIJDENS DE
MIDDAGPAUZE
OF ANDER
KNABBELMOMENT…
Zet Ou stelt graag een assortiment
samen op maat, kleine boterhammen,
mini-salades en soepen,
het kan allemaal…
Contacteer ons en wij zorgen voor een
stipte levering, vanaf 30 euro gratis.

N IE UW !

LUNCHBAG
2 mini dagsoepjes
Boke
Verrassingsdessert

Heeft u een allergie? Meld het ons.

€ 9,50

