koffie

cappuccino

koffie verkeerd
espresso

flat white

latte macchiato
dubbele espresso

espresso macchiato
thee

verse muntthee / gember

warme chocolademelk
met slagroom

met rum

Spaanse koffie - Irish Coffee - French Coffee
HOFVLIETVILLA koffie met Amelander Nobeltje
* toeslag soja/havermelk

muffin | appelgebak | Villalino (glutenvrij)
seizoensgebak | saucijzenbroodje
starten met Bubbels

met een glas ‘BUBBELS’ vooraf
taartjes - mini broodjes - muffins - koekjes - bonbons scones met jam & slagroom en aansluitend warme hapjes
Aanvang tussen 14.30 en 16.00 uur, wordt binnen geserveerd en uitsluitend
op reservering! Alle bijzonderheden, zoals diëten, allergieën etc. dienen
uiterlijk 24 uur voor de gemaakte reservering bij ons bekend te zijn b.v.d.

Coca Cola - Coca Cola Zero, Fanta Sinas - Fanta Cassis,
Sprite, Bitter Lemon, Rivella, Tonic, Ginger Ale, Ginger Beer
Chaudfontaine: blauw - rood
Fuze Tea: sparkling - green lemon - green mango
verse jus d’ orange
tomatensap
appelsap, appel/aardbeisap, perensap
Fristi
glas ranja
chocolademelk
melk/karnemelk

Zie onze cocktailkaart of laat de bediening u verrassen!

GROLSCH PILSNER, IPA en seizoensbier
Grolsch 0,0%, Radler 0,0%, Weizen 0,0%,
Skuumkoppe - Vuurbaak
Blond - Isid’or - Dubbel - Tripel - Quadrupel
Zwaanzinnig - Rodenbach - Peroni pilsner - Radler Citroen
en Desperados, zie ook onze speciale bierkaart!

Rheinhessen - Duitsland

Rheinhessen - Duitsland

Elzas - Frankrijk

Côte de Gascogne - Frankrijk

Provence - Frankrijk

Provence - Frankrijk

6 personen of meer → op reservering!

met een glas ‘BUBBELS’ vooraf
3 glazen wijn kleur naar keuze, alsmede kaas - worst nootjes olijven - brood - tapenade, aangevuld met diverse warme hapjes!
Alle bijzonderheden, diëten, allergieën etc. dienen 24 uur voor de gemaakte
reservering bij ons bekend te zijn b.v.d.

Côte de Gascogne, Frankrijk
Languedoc - Frankrijk

Rueda - Spanje

Rias Baixas - Spanje

Pfalz - Duitsland

Burgenland - Oostenrijk

Leyda Valley - Chili

Campo de Borja - Spanje

Languedoc - Frankrijk

Colchagua Valley - Chili

Provence - Frankrijk

Veneto - Italië
Wairarapa - Nieuw Zeeland

Standaard 4 minibroodjes met boter & tapenade,
alsmede keuze uit diverse soorten beleg:

•
•
•

eendenborstfilet

•

Bastiaan Blauw

•
•

geitenkaas

•
•
•

gerookte zalm

•
•

wildragout

•

seizoenskroketje

gerookte hertenham
pastrami

hummus (vegan)

forel mousse
tonijnsalade

balletje gehakt

v.a. 10 pers. hanteren wij onze
Diverse zelf samen te stellen bakkersbroodjes met een selectie van
bovengenoemde warme en koude items, alsmede sap, zuivel en fruit.
Voorafgaand wordt een heerlijk kopje dagsoep geserveerd! Starten
met een feestelijk glaasje

?!? Deze kan ook alcoholvrij!

gilde brood - rucola - zuurkool - honing mosterd saus

brioche - little gem - tomaat - kappertjes - dragon mayonaise

verrassend - seizoen
truffel - room - croutons
abrikoos - bosui - geitenkaas

(Deze kan ook VEGAN geserveerd worden)

mesclun - paddenstoelen - pistache - Balsamico

veldsla - mosselen - radijs - whisky saus

rode biet - gegrilde courgette - rettich - hummus
Soepen & salades worden geserveerd met brood, boter en tapenade *

dry aged - gilde bol - koningszwam - oude kaas truffelmayonaise - verse frites

authentiek recept - brood - Zwolse mosterd

spinazie - Hollandaise - briochebrood

ham en/of kaas

rucola - uienchutney - noten

tagliatelle - bospaddenstoelen - truffelsaus - rucola
Tot 15.00 uur serveren wij onze lunchgerechten!

vanille roomijs - dubbele espresso - slagroom

vanille roomijs - warme chocoladesaus - slagroom

peer en limoensorbet - perencompote - bruiswater

Müller Frizzante - Vodka - citroen

vanille & smurfen ijs - smarties - slagroom

kaas - worst - nootjes - olijven - brood - boter - tapenade

8 stuks - Bourgondiër - Zwolse mosterd

12 stuks - divers - Zwolse mosterd – chilisaus

12 stuks - divers - Zwolse mosterd – chilisaus

4 stuks - boter - tapenade

chips - kaas - guacamole - crème fraîche - chilisaus

paprika - knoflook - rode ui - brood

mayonaise - curry - uitjes

vers bakkersbrood - aioli

ambachtelijk gemaakt

Er is al veel geschreven over de historie van dit, van oorsprong zo idyllische
groene eiland waar onze Brasserie is gevestigd. Zo heeft het vele namen
gehad die ontleend zijn aan de verschillende eigenaars van het voormalige
eiland en/of de werkzaamheden die er plaatsvonden. Sinds de demping van
het Smalle Gat in 1972 is eiland Nieuw Hofvliet echter geen eiland meer.
De karakteristieke villa met rieten kap in landhuisstijl is in 1929 gebouwd
door Petrus van Loo (destijds ook de eigenaar van Huize Hofvliet) en heeft
een prachtig uitzicht op de Zwolse binnenstad. De beide oevers zijn elkaars
mal en contramal. Het schitterende pand is in ere hersteld en heeft medio
2015 zijn deuren als brasserie voor het Zwolse publiek geopend.

Maar wist u dat ‘het eiland’ een waar paradijsje is voor vele broedvogels en
wilde planten? Grote bomen karakteriseren de locatie, zoals de wilg bij de
loopbrug en de prachtige kastanje aan het water naast de Villa. Zanglijsters,
Koolmezen, Winterkoninkjes en Groenlingen hebben er hun woonplaats van
gemaakt. En planten als Vingerhelmbloem, Speenkruid en Fluitekruid
groeien er naar hartelust. Ondanks de opening van een horecagelegenheid
op deze locatie wordt er alles aan gedaan om zowel het groene karakter op
het ‘eiland’ als ook aan de oevers van Nieuw Hofvliet te handhaven. (*bron:
biz.zwolle.nl)
Dit groene karakter van Nieuw Hofvliet vindt u niet alleen buiten onze
brasserie terug. Ook in de huisstijl, op de website en in het interieur hebben
we ervoor gekozen om met groen te werken. De kleur blauw van het
golfpatroon in de huisstijl en de meubels in onze serre staat voor het water
dat altijd zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in de functie van en de
werkzaamheden op het voormalige eiland.

Om u goed van dienst te kunnen zijn, bespreken we (vooraf) graag de
mogelijkheden, die aansluiten op uw wensen. Wij verzoeken u vriendelijk om
van onderstaande kennis te nemen.

•

Slagerij Bolscher - Enschede

•

Vishandel Wiegersma - Zwolle

•

Van der Spijk Groente & Fruit - IJsselmuiden

•

Bakkerij Borger - Zwolle

•

Wijnhandel Icarius - Laren (NH)

•

Kaas & delicatessen ‘De Smaakspecialist’ Harry Schonewille - Zwolle

•

Bontolie Banket – Zwolle

•

Patisserie Lindeboom - Zwolle

•

Bonbon Atelier A3 - Hattem

•

Snackcorner Norp - Zwolle

Brasserie ‘De Hofvlietvilla’ | Pannekoekendijk 6 | NL - 8011 BJ ZWOLLE
T 038 203 8011 | E info@hofvlietvilla.nl | www.hofvlietvilla.nl

Vind en volg ons op… @hofvlietvilla, zodat u van de laatste nieuwstjes op de hoogte blijft! 😊

Wachtwoord WIFI: hofvlietvilla
Wij verzoeken u vriendelijk de aanwijzingen van het dienstdoende personeel op te volgen b.v.d.

