KLEINE KAART
Wij hanteren tijdelijk een aangepaste kaart voor Ontbijt, Lunch en Diner.
Hapjes en dranken zijn allemaal gewoon te bestellen. Deze vindt u op onze reguliere kaart.

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

ONTBIJT &LUNCH

ONTBIJT

VOOR BIJ DE KOFFIE / THEE

Blij Ontbijt 13.5

Chocoladetaart 4.5

Het Blije Twaalfuurtje 11.5

Seizoensgebak 4.5

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.

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.

SOEPEN
Mosterd 6.75
Huisgemaakte Zwolse mosterdsoep
met gebrande pijnboompitten,
katenspek en bieslook.
Geserveerd met brood.

Grootmoeders Appeltaart 4.5
Blij Schuimgebak 4.5
Al ons gebak
wordt geserveerd
met slagroom.

VERS BROOD • WIT / BRUIN

Tomaat 6.75

Zalm 12.5

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

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

Carpaccio 12.5

LUNCHGERECHTEN

Het Blije Duo 9.5
Twee kroketten geserveerd met wit of bruin brood en mosterd.
Keuze uit een ambachtelijke kalfsvleeskroket, rundvleeskroket of groentekroket.

Het Blije Ei 10.5
Uitsmijter van 3 gebakken eieren met kaas (+ 0.5), ham (+ 0.5) of spek (+ 0.5),
geserveerd met wit of bruin brood.

De Blije Moeder 10.5
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)

Het Blije Kippetje 16.5
Saté van kippendijen geserveerd met wit of bruin brood, kroepoek,
gebakken uitjes en huisgemaakte satésaus. (Friet i.p.v. brood + 2.5)

De Blije Texasburger 16

VOOR DE KIDS

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

Bandit Plate 0

Pulled Beef 9.75

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

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

De Blije Weedburger 16

Kipnuggets /
Frikandel / Kroket 8

Geitenkaas 9.75
Geitenkaascrème met geroosterde walnoten, een stroop van aceto balsamico
en aangemaakte sla.

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.

Met crisper friet, mayonaise
en appelmoes.

Beenham 9.5

De Blije Vegan Burger 16

Mini Kipje 12.5

Warme beenham uit de oven met aangemaakte sla
en Zwolse honingmosterddressing.

Vegan burger afgetopt met vegan cheddar, sla, augurk, rode ui,
tomaat en huisgemaakte saus op een bijpassend sesambroodje.
Vegetarisch, kosher, veganistisch en halal.

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

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

(Friet extra erbij + 2.5)

(Friet extra erbij + 2.5)

Dagelijks verkrijgbaar
van 09.00 uur tot 16.00 uur.
Heeft u een allergie?
Meld het ons!

BLIJ WORDT
U ZEKER!
Flammkuchen
Klein 9.5 • Groot 18

Keuze uit:
•	Bacon, Parmezaanse kaas,
prei, ui, sla en truffelmayonaise.
•	Zongedroogde tomaat,
Parmezaanse kaas, prei,
ui, nootjes, sla
en Brander mayonaise.
•	Gerookte zalm, Parmezaanse
kaas, tomaat, prei, ui, sla
en mosterdmayonaise.

Double Tasty 18
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.

DINER

Dagelijks verkrijgbaar vanaf 17.00 uur.
Stadscafé Blij werkt uitsluitend
met verse ingrediënten.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Onze hoofdgerechten worden geserveerd
met een aardappelgarnituur en salade.

Uut de Streek 12.5

Boterzacht 21.5

Tok Tok 18.5

Carpaccio van Vechtdalrund
met krullen Parmezaanse kaas,
aangemaakte rucola, gebrande
pijnboompitten en truffelmayonaise.

Gebakken Noorse zalm met een korst
van panko en sesam, geserveerd met
warme groenten.

Saté van gemarineerde kippendijen
met huisgemaakte satésaus,
kroepoek, gebakken uitjes,
crisper friet en mayonaise.

Van de Hengel 12.5

Gebakken varkenshaasje, geserveerd
met een champignonroomsaus en
warme groenten.

Gerookte zalm gevuld met roomkaas,
aangemaakte mesclun sla, miniaugurkjes, rode ui, zongedroogde
tomaat en mosterdmayonaise.

Olderwets 19.5

Valt van ‘t Bot 22

Blije Boeren Schnitzel 19.5
Gebakken schnitzel, geserveerd
met een champignonroomsaus
of pepersaus, crisper friet en
mayonaise.

Huisgemaakte croquetjes in 3 smaken
op aangemaakte mesclun salade.

Spareribs volgens Blij-receptuur.
Geserveerd met crisper friet en
huisgemaakte whiskysaus of
Brander knoflookmayonaise.

Mosterd 6.75

Blij Speciaaltje 21

Extra friet met mayonaise 4.5

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

Saté van gemarineerde ossenhaaspuntjes met huisgemaakte satésaus,
kroepoek, crisper friet en mayonaise.

Extra saus 1

Croquet Trio 8.5

Dippen Maar 24.5
Tongstrelende kaasfondue, geserveerd
met gegrilde groenten en brood.

Tomaat 6.75

De Texasburger 18.5

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

Black Angus hamburger afgetopt met cheddar,
gerookte paprikasaus, augurk, rode ui en tomaat
op een brioche bol, geserveerd met crisper friet
en mayonaise.

MAALTIJDSALADES

De Blije Weedburger 18.5

Vis 17.5
Gerookte Noorse zalm met
augurk, rode uienringen en Zwolse
mosterdmayonaise.
Geserveerd met brood.

Geit 16
Geitenkaascrème met geroosterde
walnoten, een stroop van aceto
balsamico, gepofte cherrytomaatjes,
rode uienringen en aangemaakte
rucola. Geserveerd met brood.

Os 19.5
Gebakken ossenhaaspuntjes met
Parmezaanse kaas, aangemaakte
rucola, gebrande pijnboompitten
en truffelmayonaise.
Geserveerd met brood.

Een burger van zeewier uit de Oosterschelde, afgetopt met sla, augurk, rode ui,
tomaat en Dutch Weed Sauce op een bijpassend broodje, geserveerd met crisper
friet en vegan mayonaise. Vegetarisch, kosher, veganistisch en halal.

De Blije Vegan Burger 18.5
Vegan burger afgetopt met vegan cheddar, sla, augurk, rode ui, tomaat en
huisgemaakte saus op een bijpassend sesambroodje, geserveerd met crisper
friet en vegan mayonaise. Vegetarisch, kosher, veganistisch en halal.

DESSERT
Buitengewoon Blij IJs 9

Eens Iets Anders 8.5

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

Geen zin in een dessert?
Neem een heerlijke likeurproeverij.

Dame Blanche 9

Weg Glazuur 8.5

Vanille roomijs van de ijsboerderij,
met warme chocoladesaus en slagroom.

Plateau met 5 handgemaakte truffels
van Bonbonnerie Borrel.

