
Zocher burger 

19

op brioche met bacon
en friet

21

Met friet en salade

Pasta alla Norma

19

aubergine, basilicum
en kaas

Zocher Classics
Lekkerbek

Scropinno al Limoncello

9.5

met huisgemaakte Limoncello

Haarlemse
Fromagerie

15.5

"De KaasKampanje" proeverij
van 4 soorten kaas met

kletzenbrood en appelstroop

Cheesecake

9.5

met Haarlemmer Halletje,
rabarbercreme, aardbeien en ijs 

Sorbet & Gelato

2.5

vraag naar de smaken van ons
huisgedraaide ijs, prijs per bol

Zocher’s
chocoladetaartje 

9

framboos, chocolade en
kardemom, geserveerd met
hazelnotensabayon en met

vanille ijs

Desserts

Menukaart
Groente van de BBQ

10.5

met doperwten creme,
Alkmaarse parelgort

Steak Kannibaal

12.5

met kwarteleitje en truffel
 

Ceviche Hollandse
Garnalen

12.5

Citrusmarinade, mais,
 zoete aardappel

Gekonfijte eendenbout

21.5

met Menopper aardappel, wortel,
geroosterde groenten en een eigen

jus

Hollands melkrund

23

met prakaardappel, spek, groene
asperges, rode wijnjus

Catch of the day

Dag prijs

verse vis van ATL Seafood uit
Ijmuiden

Lamsrack

23.5

met een korst van gepofte quinoa,
zoete aardappel, knolselderij

Hoofdgerechten

Voorgerechten
Menu Zocher

3, 4 of 5 gangen
Seizoensgroenten in de

hoofdrol

37.5 / 45 / 50

Spaarndamse paling

13

rode biet taco, hangop,
komkommergelei

Dry-aged biet

10

Alkmaarse parelgort, krokant
linzebrood

Truffel ravioli

19.5

met paddenstoelensaus
Pompoenstoof

19

zwarte bonen, Alkmaarse parelgort



Menukaart

Preisoep

9

met croutons en 
Nederlandse kaas

Soep van het seizoen

9

wisselende soep met
seizoengroente

Geitenkaas 

14 / 10

kropsla, Rubens appel,
granaatappel, 

noten, honing-mosterdvinaigrette             

Zocher’s Caesar

16.5 / 12.5

boerenkool, little gem, 
kippendij van de BBQ, 

bacon, croutons, gepocheerd ei                                    

Omelet 

10
met beenham en kaas

Extra’s voor de
eiergerechten

2.5

Avocado/Zalm/Tomaat/Spinazie/
Champignons

Uitsmijter 

9.5

met beenham en kaas

Eggs Benedict 

12.5

op briochebrood met
hollandaise saus en beenham                   

Spiegeleitje 

11.5

met Hollandse garnalen

Eiergerechten
het eiergerecht word geserveerd

op bruin of wit brood
 

Paling 

15.5 / 11.5

Opperdoezer Ronde aardappel,
radijs, Rubens appel, 
ei, kropsla en veldsla

Spitskool

14 / 10

noten, cherry tomaten, wortel,
bleekselderij, 

granaatappel, sinaasappeldressing                            

Geitenkaas 

9

met vijgenchutney, honing appel
en noten met veldsla

Tosti

7

met beenham en kaas  

Zocher’s Club

12.5

met gegrilde kip, bacon, tomaat
en omelet

Hollandse garnalen
kroket

8

met piccalilly, sla, komkommer
en tomaat

 Paling 

12

met sla, tomaat, komkommer, ei
en ui

Gerookte Bietencrème

9.5

met avocado, feta en 
geroosterde amandel

Sandwiches
Alle sandwiches worden

geserveerd op bruin of wit brood
 

Salades

Ambachtelijke friet
& mayonaise

Groene salade

Bijgerechten

Los te bestellen voor
€4,95 per stuk


