
PRIVATE DINING

ZOCHER’S
BIEB

Vier de feestdagen exclusief in 
onze privé ruimte! 

Zocher’s bieb heeft een kenmerkende 
intieme en warme uitstraling. De ideale plek 

om sfeervol te genieten van de lekkerste 
gerechten. Geniet optimaal in een 

privé setting samen met je vrienden
of familie.

HELLODecember!

31 december 2021
3-gangen keuze menu €47,50

STEAK TARTAAR
In Zocher stijl

krokante kappertjes  ·  pittige ketchup
of

GEPEKELDE KABELJAUW
Bloemkoolcouscous  ·  knolselderij crème  ·  gebrande prei 

of
ZOCHERS GARDEN

Diverse seizoensgroenten  · 
honing-gember-mosterd dressing

GEGRILDE ZEEBAARS
Geroosterde peen groenten  ·  aardappelmousseline  ·

groene kruiden  ·  Beurre Blanc
of

ENTRECOTE VAN DE GRILL
Zoete aardappel  ·  gepofte tomaat  ·  gebakken witlof  ·  peper jus

of
ALKMAARSE PARELGORT

(op risotto wijze bereidt)
Geroosterde peen groenten  ·  gerookte amandel  ·  blauwe kaas

ZOCHER CHOCOLADE TAART
framboos  ·  kardemom  ·  notensabayon  ·  vanille-ijs 

of
LEMON CHEESECAKE

Frambozen ijs  ·  roze peper-hangop  ·  dragon meringue
of

HAARLEMSE FROMAGERIE
 “KaasKampanje” proeverij van 5 soorten Hollandse kaas ·

kletzenbrood

EEN GLAS BUBBELS 
om 12 uur ’s nachts

MAY YOUR
DAYS BE MERRY

& bright

Wij verwelkomen je graag vanaf 17:00 (shift 1) of 20:00 (shift 2). 
Reserveren is noodzakelijk. Zo kunnen wij ook gelijk perfect 

rekening houden met al je (dieet)wensen!

NYEdinner

Baan 7  |  2012 DB Haarlem  |  023 - 752 18 80
www.zocherhaarlem.nl

Let’s keep in touch:
/zocherhaarlem
 /zocher.haarlem



LET’S

Winterse kerstsferen en volop 
gezelligheid bij Bar & Kitchen Zocher!
Bij ons voel je je direct thuis en geniet

je samen van de feestdagen. 

Laat je verrassen door een uitgebreid 
kerstmenu in de middag of in de avond op 1e 
of 2e kerstdag. Met liefde bereid, dagvers en 
met de ingrediënten uit de Haarlemse streek, 

zoals je van ons gewend bent.

Laat het aftellen
maar beginnen! 

Celebrate!
CHRISTMASlunch

1e & 2e Kerstdag
Naast ons a la carte menu bieden we de 

volgende specials aan:

3-gangen €34,50

SALADE MET GEROOKTE WILD ZWIJN HAM
Pruimen- pompoen compote  ·  biet  ·  hazelnoot

OP DE HUID GEBAKKEN HEILBOT
  Gerookte aardappel-truffelpuree  ·  romige langoustine jus  · 

bloemkool  ·  gele venkel

TAART VAN STOOFPEER
Amandel en kruidnagel  ·  chocolade-kaneel ijs  ·
tuile van steranijs  ·  kardemom-aardpeer room

Ook de volgende twee specials serveren wij (tijdens de lunch): 

SANDWICH SPECIAL
Wildzwijn ham  ·  pompoen-pruimen compote   · 

biet  ·  hazelnoot  
€9,50

SOUP SECIAL
Romige schaaldieren soep  ·  venkel  ·  tomaat  ·  dragon  ·

doperwten krokant  ·  kruidenroom 
€9,00 

CHRISTMASdinner
1e & 2e Kerstdag

4-gangen €64,50

Wijnarrangement €25,00

ZOCHER’S KERST PLATEAU
Wildzwijn ham  ·  pruimen-pompoen compote  ·  

biet  ·  hazelnoot  ·  Krokante langoustine  ·  
bloemkool-appel salade  ·  kerrie masala crème  · 
Met kamille en houtskool bereidde knolselderij  · 

truffel aardappel chips  ·  olijven crumble ·
kleintje köning (jonge Hollandse koe kaas)    

KERSTSOEP
Romige schaaldieren soep met  venkel  ·  tomaat  · 

dragon  ·   rijstkrokant  ·  kruidenroom

CHRISTMAS ROAST
Gestoofde hertensukade  ·  hertenbiefstuk  ·

gerookte aardappel truffel crème  ·  krokante kool  ·
geroosterde peen groenten  ·  jeneverbessen-cranberry jus 

SWEETS & TREATS
Taart van stoofpeer  · amandel  · tuile van steranijs  ·

kruidnagel  · chocolade-kaneel ijs  · kardemom-aardpeer room

Kom gezellig overdag voor een heerlijke lunch zoals je van ons gewend bent. 
Reserveren is noodzakelijk. Zo kunnen wij ook gelijk perfect

rekening houden met al je (dieet)wensen!

Wij verwelkomen je graag vanaf 18:00 uur. 
Reserveren is noodzakelijk. Zo kunnen wij ook gelijk perfect 

rekening houden met al je (dieet)wensen!



LET’S

Winterse kerstsferen en volop 
gezelligheid bij Bar & Kitchen Zocher! 
Bij ons voel je je direct thuis en geniet 

je samen van de feestdagen. Laat je 
verrassen door het uitgebreide kerstdiner. 

Met liefde bereid, dagvers en met de 
ingrediënten uit de Haarlemse streek, 

zoals je van ons gewend bent.

Sprankelend het nieuwe jaar in? 
Schuif dan gezellig aan voor het 

NYE - dinner en pop samen met ons 
de bubbels! Het eerste glaasje is van ons. 

Voor deze speciale gelegenheid zijn 
we tot 2:00 uur open. Uiteraard zolang 

de regels van de Rijksoverheid dit toelaten. 

Laat het aftellen
maar beginnen! 

Celebrate!
CHRISTMASlunch

1e & 2e Kerstdag
Naast ons a la carte menu bieden we de 

volgende specials aan:

3-gangen €34,50

SALADE MET GEROOKTE WILD ZWIJN HAM
Pruimen- pompoen compote  ·  biet  ·  hazelnoot

OP DE HUID GEBAKKEN HEILBOT
  Gerookte aardappel-truffelpuree  ·  romige langoustine jus  · 

bloemkool  ·  gele venkel

TAART VAN STOOFPEER
Amandel en kruidnagel  ·  chocolade-kaneel ijs  ·
tuile van steranijs  ·  kardemom-aardpeer room

Ook de volgende twee specials serveren wij (tijdens de lunch): 

SANDWICH SPECIAL
Wildzwijn ham  ·  pompoen-pruimen compote   · 

biet  ·  hazelnoot  
€9,50

SOUP SECIAL
Romige schaaldieren soep  ·  venkel  ·  tomaat  ·  dragon  ·

doperwten krokant  ·  kruidenroom 
€9,00 

CHRISTMASmenu

Kom gezellig overdag voor een heerlijke lunch zoals je van ons gewend bent. 
Reserveren is noodzakelijk. Zo kunnen wij ook gelijk perfect

rekening houden met al je (dieet)wensen!

1e en 2e Kerstdag
4-gangen €59,50
3-gangen €49,50

Wijnarrangement €25,00

ZOCHER’S KERST PLATEAU
Wildzwijn ham  ·  pruimen-pompoen compote  ·  

biet  ·  hazelnoot  ·  Krokante langoustine  ·  
bloemkool-appel salade  ·  kerrie masala crème  · 
Met kamille en houtskool bereidde knolselderij  · 

truffel aardappel chips  ·  olijven crumble ·
kleintje köning (jonge Hollandse koe kaas)    

KERSTSOEP
Romige schaaldieren soep met  venkel  ·  tomaat  · 

dragon  ·   rijstkrokant  ·  kruidenroom

CHRISTMAS ROAST
Gestoofde hertensukade  ·  hertenbiefstuk  ·

gerookte aardappel truffel crème  ·  krokante kool  · 
geroosterde peen groenten  ·  jeneverbessen-cranberry jus 

SWEETS & TREATS
Taart van stoofpeer  ·  amandel  ·  tuile van steranijs  · 

kruidnagel  ·  chocolade-kaneel ijs  ·  kardemom-aardpeer 
room

Wij verwelkomen je graag vanaf 18:00 uur.  
Reserveren is noodzakelijk. Zo kunnen wij ook gelijk perfect 

rekening houden met al je (dieet)wensen!



PRIVATE DINING

ZOCHER’S
BIEB

Vier de feestdagen exclusief in 
onze privé ruimte! 

Zocher’s bieb heeft een kenmerkende 
intieme en warme uitstraling. De ideale plek 

om sfeervol te genieten van de lekkerste 
gerechten. Geniet optimaal in een 

privé setting samen met je vrienden
of familie.

HELLODecember!

31 december 2021
3-gangen keuze menu €47,50

STEAK TARTAAR
In Zocher stijl

krokante kappertjes  ·  pittige ketchup
of

GEPEKELDE KABELJAUW
Bloemkoolcouscous  ·  knolselderij crème  ·  gebrande prei 

of
ZOCHERS GARDEN

Diverse seizoensgroenten  · 
honing-gember-mosterd dressing

GEGRILDE ZEEBAARS
Geroosterde peen groenten  ·  aardappelmousseline  ·

groene kruiden  ·  Beurre Blanc
of

ENTRECOTE VAN DE GRILL
Zoete aardappel  ·  gepofte tomaat  ·  gebakken witlof  ·  peper jus

of
ALKMAARSE PARELGORT

(op risotto wijze bereidt)
Geroosterde peen groenten  ·  gerookte amandel  ·  blauwe kaas

ZOCHER CHOCOLADE TAART
framboos  ·  kardemom  ·  notensabayon  ·  vanille-ijs 

of
LEMON CHEESECAKE

Frambozen ijs  ·  roze peper-hangop  ·  dragon meringue
of

HAARLEMSE FROMAGERIE
 “KaasKampanje” proeverij van 5 soorten Hollandse kaas ·

kletzenbrood

EEN GLAS BUBBELS 
om 12 uur ’s nachts

MAY YOUR
DAYS BE MERRY

& bright

Wij verwelkomen je graag vanaf 17:00 (shift 1) of 20:00 (shift 2). 
Reserveren is noodzakelijk. Zo kunnen wij ook gelijk perfect 

rekening houden met al je (dieet)wensen!

NYEdinner

Baan 7  |  2012 DB Haarlem  |  023 - 752 18 80
www.zocherhaarlem.nl

Let’s keep in touch:
 /zocherhaarlem
 /zocher.haarlem




