We hebben ons laten inspireren door familie Zocher als
beroemde Haarlemse tuinarchitecten van weleer en als
echte Bourgondiërs. Ga volledig op in onze levendige
ontmoetingsplek en ervaar het ultieme Zocher gevoel.

FOOD

De keuken kookt zoveel mogelijk volgens de principes van
Dutch Cuisine. Onze passie ligt bij het gebruik van groenten,
lokale en seizoensproducten. Ons heerlijke Chef’s menu
sluit hier naadloos op aan.
Daarnaast presenteren wij klassiekers met een Zocher twist
en is het gebruik van onze Kamado BBQ een gewoonte
geworden. No-nonsense, verrassend en stoer met een voorliefde
voor smaak, is de stijl van Zocher.

BAR & KITCHEN ZOCHER

BELEEF ALS EEN ECHTE
BOURGONDIËR HET
ULTIEME ZOCHER GEVOEL

LOKAAL
GROENTE
KAMADO BBQ

CHEF’S MENU

SWEETS & TREATS
Cheesecake

5

Appeltaart

5

met Haarlemmer Halletjes, rabarbercrème
en aardbeien

warm geserveerd met of zonder slagroom

Zocher’s chocoladetaart

7,50

Bonbon’s

2

framboos, chocolade en kardemom

kies je bonbon, prijs per stuk

SANDWICHES

< DONKER OF
ZUURDESEM
BROOD >

SOEPEN & SALADES
Preisoep

Het Chef’s menu verandert geregeld en heeft seizoensgroenten
in de hoofdrol. Vis en vlees kunnen de gerechten complimenteren maar
altijd vanuit een mooie bijrol. We houden graag rekening met allergieën
en dieetwensen. Het menu is verkrijgbaar in:
3 GANGEN
4 GANGEN
5 GANGEN

met croutons en Hollandse boerenkaas

Soep van het seizoen

37,50
45
50

Zocher’s Caesar		

boerenkool, little gem, kippendij van de,		 m 12,50
BBQ bacon, croutons, gepocheerd ei
		 l 16,50

Geitenkaas

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Spaarndamse paling 		

Spaarndamse paling		 13

Catch of the day

dagprijs

Zocher’s Club

12,50

Ceviche van Hollandse garnalen		 12,50

Hollands rund

25

Hollandse garnalen kroket

met piccalilly, sla, komkommer en tomaat

Broodje Spaarndamse paling

met sla, tomaat, ei, komkommer en ui

Tosti van zuurdesem
met beenham en kaas

Gerookte Bietencrème

met avocado, feta en geroosterde amandel

EI GERECHTEN

8
12
7

< DONKER OF
ZUURDESEM
BROOD >

Omelet

10

Uitsmijter

9,50

met beenham en kaas
met beenham en kaas

Spiegeleitje
11,50
met Hollandse garnalen
		
Eggs Benedict
12,50
op briochebrood met Hollandaisesaus
en beenham
Extra’s voor de eiergerechten
avocado, zalm of bacon
champignons, spinazie of tomaat

rode biet taco, nage van komkommer
en quinoa

citrus marinade, maïs, zoete aardappel,
bloemkool, rode ui

Groenten van de BBQ

		
10,50

doperwtencrème, gepofte wilde rijst

Steak kannibaal		 12,50
kalfstartaar met kwarteleitje en truffel

Zocher’s bieten regenboog
9,50

2
1

		

appel, granaatappel, noten,		 m 10
honing-mosterdvinaigrette 		 l 14

9

met gegrilde kip, bacon, tomaat en omelet

			 9

wisselende soep met seizoensgroente

Geitenkaas

met vijgenchutney, honing, appel en
noten met veldsla

			 9

		
10

dry aged bieten, geitenyoghurt-hangop,
lotuswortel

dagverse vis van onze leverancier uit
IJmuiden

met prakaardappel, spek en bonen,
rode wijn jus

Gekonfijte eendenbout

opperdoezer Ronde, geroosterde groenten,
jus van rozemarijn

Lamsrack

met een korst van gepofte quinoa,
zoete aardappel, groene asperges
en Madeira jus

Truffel ravioli

kappertjes, cherrytomaten, pijnboompitten
en Saffraansaus

BIJGERECHTEN
Haarlemse friet met mayonaise		 5
Groene Salade 		 5

Gevulde courgette

groene salsa, Parmezaanse kaas, citroen
en Alkmaarse parelgort

opperdoezer Ronde aardappel, radijs, 		 m 11,50
		 l 15,50
appel, ei, kropsla en veldsla

DESSERTS

Cheesecake		
9,50

21,50

met Haarlemmer Halletjes,
rabarbercrème, aardbeien
met matcha ijs

Zocher’s chocoladetaart		 9,50
23,50

frambozen, chocolade en vanille ijs

Bonbon’s		
2
kies je bonbon, prijs per stuk

19,50

Scroppino al limoncello 		 8,50
met huisgemaakte limoncello

Haarlemse fromagerie 		 15,50
“de KaasKampanje” proeverij van 4
soorten kaas met vijgentaart en gedroogd
fruit

19

Sorbet & gelato		 2,50
wisselend aanbod aan smaken.
Prijs per bol

Allergenen?

ZOCHER’S CLASSICS
Zocher Burger

op Brioche brood, tomaat,
augurk, ui, kropsla, bacon,
gepocheerd ei en friet

19

Lekkerbek

met friet en salade

21

Pasta alla Norma
met aubergine,
mini pruimtomaten,
basilicum en kaas

Vraag gerust aan onze collega’s om
de allergenenlijst
19

