
M E N U
Verse lunch en lekkernijen

Onze aanbeveling Vegetarisch Ook vegetarische variant

Bourgondische bitterballen
8 stuks met mosterdmayonaise

Bourgondische borrelmix
12 stuks met sausjes

Boerenbrood & dip (vega)
Met roomboter, tapenade, humus en tuinkruiden spread

Hollands portie
Jonge kaaspuntjes en Gelderse worst met mosterd

Charcuterie
Luxe plankje met ham en worstsoorten van het seizoen

Crispy chicken
Met chili dip

Nacho’s uit de oven
Met pikant gehakt, maïs, salsa, cheddar, guacamole, crème fraîche, chilisaus en mozzarella

BORRELKAART

7.50

9.75

6.25

7.75

8.75

8.25

9.25

Een drankje gaat niet zonder een hapje

BORRELPLATEAU

Japans Plateau
Warm: Zalm furikakerol, yakitorispies met sesamteriyaki saus, 
crispy chicken met chili dip en gelakt buikspek met Japanse marinade
Koud: Japanse garnalencocktail, sojabonen, wakamé salade, 
surimi en crispy tuna sushi, teriyaki champignons

Hollands Plateau
Warm: Bitterballen, mini kaassouffl é, garnalenkroketjes, kibbeling 
met remouladesaus
Koud: Jonge kaaspuntjes, Gelderse worst, toastjes met smeersels; 
eiersalade, likkepot en tonijnsalade, mix van augurkjes en 
Amsterdamse uitjes, mini garnalencocktail en gehaktballetjes

11.75

8.75

Uitgebreid borrelen met een borrelplateau vanaf 2 personen

M A R K T  2 8
Lunch & Koffi ehuys in het centrum van Zundert!

Waar vroeger de klosjes garen in het fourniturenwinkeltje lagen bruist het nu van verwennerij en 
gastvrijheid. Nummer 28 aan de Markt in Zundert is na een fl inke verbouwing omgetoverd tot een 
sfeervol Lunch & Koffi ehuys.

Het voormalige winkelpand en woonhuis van Riet Franken is prachtig in haar oude charme gebleven. 
Hopelijk kunnen wij de persoonlijke gastvrijheid bieden die vroeger ook in dit winkeltje heerste. Aan 
sfeer en gezelligheid zal het in ieder geval niet ontbreken.

Wij hopen jullie heerlijk te kunnen laten genieten van smaakvolle lunchgerechten, bereid door een 
klein maar ervaren keukenteam. Maar ook voor de momenten van een heerlijke kop koffi e en zoetige 
lekkernijen kun je bij Markt 28 terecht.

De eerste paar maanden hebben jullie alvast kunnen proeven van onze Take Away gerechten. 
Een kleine pits uit de menukaart waar jij nu volledig van kan gaan genieten. Een combinatie van 
zorgvuldig bereidde lunchgerechten en een uitgebreide borrelkaart. Ook voor korte bezoekjes is er 
voor ieder wat wils!

Ons team laat u graag genieten!

EEN NIEUW STUKJE
ZUNDERTSE HORECA



Tomaat & paprikasoep
Gegrilde paprika, tomaat, mascarpone en bosui

Kerrie & kokossoep
Kokos, kerrie, kipvlees en bosui

Soep van het seizoen
Heerlijke soep van seizoen gerichte producten

Salade carpaccio
Rundercarpaccio, mesclunmix, basilicum mayonaise, parmezaanse kaas, sud ’n sol, olijf en pittenmix

Visserssalade
Mesclunmix, gerookte zalm, garnalen, gerookte makreel, avocado, pittenmix, mango en 
limoenyoghurtdressing

Salade pikante kip
Mesclunmix, gebakken kipreepjes, champignons, ui, paprika, cerise tomaat, cashewnoten en 
chili mayonaise

Salade geitenkaas
Geitenkaas van de Bettinehoeve met spek en Zoet Zundert honing uit de oven, mesclunmix, 
karamelnoten en lokale aardbeien

Tabouléh salade
Kruiden couscous, mesclunmix, féta, cerise tomaat, walnoot en munt

Pokébowl vis
Gekruide sushirijst, gerookte zalm, surimi, garnalen, avocado, wakamé, cerise 
tomaat, komkommer, cashewnoten, mango, sojabonen, bosui, sesamdressing 
en sojasaus

Pokébowl vlees
Gekruide sushirijst, rendang rundvlees, avocado, wakamé, cerise tomaat, 
komkommer, cashewnoten, mango, sojabonen, bosui, sesamdressing 
en sojasaus

Pokébowl vegetarisch
Gekruide sushirijst, avocado, wakamé, cerise tomaat, komkommer, 
cashewnoten, mango, sojabonen, bosui, sesamdressing en sojasaus

Twee huisgemaakte rundvleeskroketten
Heerlijke vleeskroketten uit eigen keuken met grove mosterdmayonaise

Twee huisgemaakte garnalenkroketten
Heerlijke garnalenkroketten uit eigen keuken met remouladesaus

Boerenbrood carpaccio
Rundercarpaccio, mesclunmix, basilicum mayonaise, parmezaanse kaas, sud ’n sol, olijf en pittenmix

Boerenbrood Zalm & Gamba
Gerookte zalm, gamba’s, slamix, frisse tuinkruiden spread, mango, rode ui, kappertjes en avocado

Boerenbrood Roombrie & Zundertse honing
Roombrie uit de oven, slamix, Zoet Zundert honing, walnoot, spekjes, cerise tomaat en stroperige balsamico. 

Boerenbrood Tonijnsalade
Tonijnsalade met kappertjes, augurk en rode ui, mesclunmix en een gekookt eitje

Club Sandwich
Boerenbrood, gebraden kipfi let, lavendelmayonaise, parmezaanse kaas, spek, gekookt ei, tomaat, 
komkommer en pittenmix

Wrap crispy chicken
Gevulde wrap met licht pikante kip in een krokant jasje, honing-mosterd mayonaise, gesmolten cheddar,
spekje en mesclunmix

Klassieke uitsmijter
Drie spiegeleieren belegd met ham, kaas en/of spek

Tosti
Boeren vloerbrood geroosterd met ham & kaas

Homemade burger
Runder en varkensgehakt, cheddar, spek, tomaat, mesclunmix, gefrituurde uitjes en cocktailsaus 
geserveerd met frites

Klein Groot

SOEPEN SALADES

POKÉBOWLS
BOERENBROOD

LUNCHPLATEAU

Vlees Plateau
Mini soep van kokos & kerrie, sandwich mix van BLT gebraden kip 
met carpaccio en mini pikante kipsalade

Vis Plateau
Mini soep van het seizoen, sandwich mix van gerookte zalm met 
tonijnsalade en mini scampi salade

5.85

6.25

6.00

12.75

14.75

13.50

13.75

11.50

14.75

13.75

10.75

8.75

10.50

9.75

10.25

8.75

8.25

10.25

8.75

8.25

6.00

13.75

3.75

14.75

15.75

Geserveerd met grof boerenbrood, roomboter & dip Met gesneden boerenbrood, roomboter & dip

Voor de echte liefhebbers

Kies uit wit of Hollands grof

Kun je niet kiezen? Kies dan voor een gevarieerd lunchplateau!

3-GANGEN SEIZOENSMENU

Vraag gerust wat de keuken vandaag te bieden heeft!

Een menu van drie gangen, gebonden aan het seizoen

Dame Blanche
Vanille-ijs, chocoladesaus, slagroom en oreo-crunch

Glaasje monchou & kers
Monchou taartje met Bastogne, kersen topping met ijs van kers

Sorbet met bubbels
Drie soorten sorbet-ijs, bubbels met (+ 1.00) of zonder alcohol en vers fruit

Zundertse aardbeitjes
Lokale aardbeien met roomijs, aardbeien topping en slagroom

DESSERT

6.25

4.75

6.50

6.50

Om het fris af te sluiten


