
Soep
Soep van de dag € 1,60

12 uurtjes

Soep met pistolet roomkaas € 4,10
Soep van de dag plus wit of bruin pistoletje 
met roomkaas en sla

Soep en een gebakken scharrelei € 5,10
Soep van de dag plus een uitsmijter van twee 
gebakken scharreleieren, wit of bruinbrood 
met ham en kaas

Soep met tosti en fruitsalade € 5,10
Soep van de dag plus een tosti ham/kaas 
met tomatenketchup en een bakje verse 
fruitsalade

Broodjes *
Gerookte zalm € 2,95
met roomkaas, sla en rode ui

Ossenworst € 2,75
met sla, rode ui en ei

Gezond € 2,65
met sla, ham, kaas, tomaat, komkommer en 
ei

Huisgemaakte eiersalade € 2,45
met sla en bieslook

Ham of jong belegen kaas € 2,25
met sla

Oude kaas € 2,40
met sla

Broodje van de dag
Zie aankondiging restaurant

* Zacht bolletje! Meerprijs voor:
- pistolet (wit of bruin),  € 0,50
- handgesneden boerenbrood  € 0,50
- boter  € 0,25

Warme broodjes en gerechten
Broodje gyros met tzatziki € 3,50
Gebakken gekruide reepjes varkensvlees 
met een frisse komkommersaus en rode 
uienringen geserveerd op een wit of bruin 
pistoletje

Hamburger plate € 4,50
In de grillpan gebakken hamburger op 
een broodje met sla, uienringen en een 
huisgemaakt hamburgersaus geserveerd met 
oma’s frieten en salade

Broodje hamburger € 3,50
In grillpan gebakken hamburger op 
een broodje met sla, uienringen en een 
huisgemaakte hamburgersaus

Boerenbrood met brie € 3,50
Warm handgesneden ambachtelijk
donkerbruin brood met brie, honing en
walnoten
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Café-restaurant De Ziel



Dag Open Keuken open

lunch diner
ma-do 10:00-17:00 11:15-14:00 -

vr 10:00-20:30* 11:15-14:00 17:15-20:00*
za-zo 14:30-20:30* - 17:15-20:00*

* In de zomermaanden aangepaste openingstijden.

Café-restaurant De Ziel
Wijk/buurtcafé-restaurant Literatuurwijk Almere

Poëziestraat 166 - ingang Arthur van Schendelpad 
1321 HT Almere 
Telefoonnr 036 – 5454708    Website: restaurantdeziel.nl

Prijzen zijn inclusief BTW en o.v.v. tussentijdse wijzigingen en typefouten
 Lunchkaart 01-01-2020 (print 2 januari 2020, 19:56)

Tosti’s
Tosti kaas € 2,20

Tosti ham/kaas € 2,30

Tosti kaas/salami € 2,50

Maaltijdsalades
Salade met gerookte zalm
 Klein € 3,20
 Groot € 4,90
Salade met gemengde sla, gerookte 
zalm, appel, augurk, kappertjes, rode ui, 
komkommer, ei en een dressing naar keuze

Hollandse kaassalade
 Klein € 3,05
 Groot € 4,75
Salade met gemende sla, oude kaas, appel, 
augurk, walnoten, tomaat, uitgebakken 
spekjes en een dressing naar keuze

Zuivel en gezond
Magere kwark met granola € 1,80

Magere kwark met vers fruit € 3,15

Bakje fruitsalade € 2,50

Bakje salade van de dag € 1,75
met een dressing

Glas melk € 1,00

Glas karnemelk € 1,00

Snacks
Oma’s friet € 3,25
geserveerd met naar keuze een kroket of 
frikandel

Broodje rundvleeskroket € 2,25

Broodje kalfsvleeskroket € 2,45

Broodje groentekroket € 2,35

Broodje frikandel € 2,25

Sauzen, dressings en boter
Mayonaise (cupje) € 0,45

Ketchup € 0,35

Pindasaus € 0,60

Speciaalsaus € 0,80

Honing-mosterddressing € 0,50

Kruidendressing € 0,50

Boter € 0,25

Dranken
Zie onze uitgebreide drankenkaart

Lunchkaartkaart


