BROOD & SOEP

GROTE TREK

100% puur, handgemaakt brood.
Vers en rechtstreeks op de stenen ovenvloer gebakken, met een
knapperige korst, en een romige fluweelzachte kruim.
Speciaal gemaakt voor De Zwarte Silo door
de Bökkers Mölle in Olst!

Uitsmijter Havenkwartier.................................................. 10
Drie verse eieren met rosbief, gesmolten kaas op
twee plakken brood van de Bökkers Mölle
Tosti De Zwarte Silo............................................................8
Een stoere tosti met ham en/of kaas
Zwarte Silo Burger............................................................ 14
Runderburger op een luchtige brioche bol
met diverse toppings Geserveerd met friet
Vegaburger........................................................................ 14
Voor de liefhebber! Een vegetarische burger van
quinoa, bulgur en peulvruchten Geserveerd met friet
Verse Zeebaars.................................................................. 17
Zeebaars uit de Noordzee van onze Asado Grill
geserveerd met seizoen groenten Geserveerd met friet
(Extra) friet en mayonaise...............................................3.5

Carpaccio..........................................................................9.5
Dungesneden ossenhaas van het Sallands rund met
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en geroosterde tuinbonen
Pulled Pork.......................................................................9.5
Van onze Asado grill langzaam gegaard varkensvlees met
huisgemaakte barbecuesaus.
Gerookte zalm................................................................ 10.5
Gerookte Noorse zalm met mierikswortelmayonaise,
rode ui en kappertjes
Hummus met huisgemaakte alioli......................................9
Everybody loves humus! Vers gemaakt van kikkererwten
en verschillende specerijen
Geitenkaas........................................................................8.5
Lekker én gezond. Spread van geitenkaas, geroosterde biet en
tuinbonen
Soep van de dag...............................................................7.5
Wisselende soep geserveerd met een broodje
Appeltaart / chocoladetaart...........................................4.5

SALADES
Salade met gerookte zalm............................................. 14.5
Rijk gevulde lunchsalade met gerookte zalm,
mierikswortel-mayonaise en zoetzure komkommer
Rode biet en geitenkaas salade..................................... 12.5
Salade met geitenkaas en geroosterde rode biet
Salade met parelcouscous en gegrilde groentes.......... 12.5
Frisse salade met parelcouscous van grof gemalen durumtarwe en
gegrilde seizoensgroenten

IJS
Dame Blanche......................................................................8
Vanille-ijs geserveerd met
warme chocoladesaus en slagroom
Sorbet...............................................................................8.5
Drie verschillende soorten sorbetijs
met vers fruit en slagroom
De Zwarte Silo kinderijsje...................................................6
Twee bolletjes vanille-ijs en slagroom
De emaille mok van de Zwarte Silo mag je meenemen
als aandenken!

BORRELKAART
Breekbrood van Bökkers Mölle...........................................6
Met alioli, pesto en olijven tapenade
Borrelplank De Zwarte Silo............................................... 16
Grote borrelplank met diverse koude en warme hapjes,
zoals kaas, gedroogde ham, brood met dips, olijven,
bitterballen en krokante kip
Borrelplank De Zwarte Silo XL.........................................24
Extra grote borrelplank (3 à 4 personen) met
diverse koude en warme hapjes, zoals kaas,
gedroogde ham, brood met dips, olijven, bitterballen,
krokante kip, nacho’s, droge worst, yakatori spiesje,
gefrituurde garnalen en vegetarische loempia’s
Nacho’s.............................................................................6.5
Tortillachips met gesmolten kaas, frisse tomatensalsa,
zure room en guacamole
Bitterballen (8 stuks)......................................................6.5
Olijven in marinade.............................................................5
Crispy Chicken met chilisaus (8 stuks).................................8
Gemengde bittergarnituur (10 stuks).................................8
Garnalen (6 stuks)............................................................5.5
Garnalen in een krokant jasje van Panko
Kaas & worst plankje..........................................................8

KINDERMENU
Pasta bolognese................................................................. 6
Vegetarische pasta ........................................................... 6
met tomatensaus en groente
Kipnuggets, frikandel of kroket............................................7
Geserveerd met friet

