
Vis 16

Gerookte Noorse zalm met augurk, 
rode uienringen en Zwolse 
mosterdmayonaise. 
Geserveerd met brood.

Brie 15

Brie met geroosterde walnoten, 
een stroop van aceto balsamico, 
gepofte cherrytomaatjes, rode 
uienringen en aangemaakte rucola. 
Geserveerd met brood.

Os 17

Gebakken ossenhaaspuntjes met 
Parmezaanse kaas, aangemaakte 
rucola, gebrande pijnboompitten 
en truffelmayonaise. 
Geserveerd met brood.

Zalm 10

Gerookte Noorse zalm met roomkaas, 
augurk, rode uienringen en Zwolse 
mosterdmayonaise.

Carpaccio 10.5

(Ook zonder brood verkrijgbaar)
Carpaccio van Vechtdalrund 
met Parmezaanse kaas, 
aangemaakte rucola, 
gebrande pijnboompitten 
en truffelmayonaise. 

Pulled Beef 9
Pulled beef van Australisch rund 
met aangemaakte sla, ui 
en truffelmayonaise.

Brie 9
Warme brie uit de oven met 
aangemaakte rucola, geroosterde 
walnoten en lindebloesemhoning.

Beenham 8
Warme beenham uit de oven met 
aangemaakte sla en Zwolse honing-
mosterddressing.

Stadscafé Blij laat zijn 
brood maken door 
De Stadsbakker van Zwolle 
in de varianten Biologisch 
Bruin en Biologisch Wit.

Het Blije Twaalfuurtje 11

Klein kopje tomatensoep met 2 plakken brood belegd met ham, kaas, 
een gebakken eitje en keuze uit een ambachtelijke kalfsvleeskroket, 
rundvleeskroket of groentekroket. Keuze uit wit of bruin brood.

Het Blije Duo 9
Twee kroketten geserveerd met wit of bruin brood en mosterd. Keuze uit 
een ambachtelijke kalfsvleeskroket, rundvleeskroket of groentekroket.

Het Blije Ei 9.5

Uitsmijter van 3 gebakken eieren met ham, kaas en/of spek, 
geserveerd met wit of bruin brood.

Het Blije Ei Special
Carpaccio: Uitsmijter van 3 gebakken eieren met carpaccio, 
geserveerd met wit of bruin brood. 14.5

Gerookte zalm: Uitsmijter van 3 gebakken eieren met gerookte zalm, 
geserveerd met wit of bruin brood. 14

Het Blije Kippetje 15.5

Saté van kippendijen geserveerd met wit of bruin brood, kroepoek, 
gebakken uitjes en huisgemaakte satésaus. (Friet i.p.v. brood + 2.5)

De Blije Moeder 10

Flinke bal gehakt van 200 gram op moeders wijze bereid, geserveerd met 
wit of bruin brood en met huisgemaakte satésaus of knoflooksaus. 
(Friet i.p.v. brood + 2.5)

LUNCHGERECHTEN BLIJ WORDT U ZEKER! 

Flammkuchen Klein 8.5 • Groot 16.5

Keuze uit:
•  Bacon, Parmezaanse kaas, prei, ui, 

sla en truffelmayonaise.
•  Zongedroogde tomaat, Parmezaanse 

kaas, prei, ui, nootjes, sla en Brander 
knoflookmayonaise.

•  Gerookte zalm, Parmezaanse 
 kaas, tomaat, prei, ui, sla 
 en mosterdmayonaise.

Double Tasty 16.5

2 Smaken, op 2 kleine Flammkuchen, 
keuze uit bovenstaande smaken.

Reuzentosti 6
Keuze uit: 
Tosti kaas • Tosti ham en kaas
Tosti ham, kaas en ananas (+ 1).
Geserveerd met ketchup, curry 
of mayonaise. 

Bandit Plate 0
Je krijgt een leeg bord en pikt lekker 
van je ouders mee.

Kipnuggets / 
Frikandel / Kroket 8
Met crisper friet, mayonaise 
en appelmoes.

Mini Kipje 12.5

Kippendijen met huisgemaakte 
satésaus, kroepoek, crisper friet 
en salade.

VOOR DE KIDS 

Dagelijks verkrijgbaar 
van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Heeft u een allergie? 
Meld het ons!

De Blije Texasburger 13.5

Black Angus hamburger afgetopt met cheddar, 
gerookte paprikasaus, augurk, rode ui en tomaat 
op een brioche bol. (Friet extra erbij + 2.5)

De Blije Weedburger 16.5

Een burger van zeewier uit de Oosterschelde, afgetopt met sla, augurk, 
rode ui, tomaat en Dutch Weed Sauce op een bijpassend broodje. 
Vegetarisch, kosher, veganistisch en halal. (Friet extra erbij + 2.5)

ONTBIJT &LUNCH
Chocoladetaart 4.5

Seizoensgebak 4.5 

Grootmoeders Appeltaart 4 

Blij Schuimgebak 4

Al ons gebak wordt 
geserveerd met slagroom.

VOOR BIJ DE KOFFIE / THEE  

GEWOON ZOMAAR! 

Buitengewoon Blij IJs 8.5

3 Smaken ambachtelijk bereid ijs 
van de ijsboerderij, met slagroom. SOEPEN 

Mosterd 6
Huisgemaakte Zwolse mosterdsoep 
met gebrande pijnboompitten, 
katenspek en bieslook. 
Geserveerd met brood.

Tomaat 6.5

Huisgemaakte gebonden tomatensoep 
met pijnboompitten en groene 
kruidenolie. Geserveerd met brood.

VERS BROOD • WIT / BRUIN  

ONTBIJT 

Blij Ontbijt 12.5

Koffie of thee, verse jus, 
brood van De Stadsbakker 
(wit / bruin), gebakken eitje, 
keuze uit ham of kaas als beleg 
en een croissant met jam.

MAALTIJDSALADES 


