
 

 

Bezorgen  

Dinsdag t/m zondag van 17:00 tot 20:00 uur  

Wij bezorgen bij een besteding vanaf € 15,- 

 

Bezorgkosten  

Bezorgen in Goor: 

Bij besteding onder de € 20,- zijn de bezorgkosten € 4,50 

Bij besteding boven de € 20,- bezorgen wij gratis  

 

Bezorgen buiten Goor: € 4,50 
 

 

 Afhalen  

Dinsdag t/m zondag van 16:00 tot 20:00 uur 

 

 Lunch afhalen en bezorgen* 

Vrijdag, zaterdag & zondag van 12:00 tot 13:30 uur 

*alleen bij grote bestellingen op reservering bezorgen wij de lunch  

 

 

Telefonisch bereikbaar 

Dinsdag t/m zondag van 11:00 tot 19:30 uur   

 

 

Betalen 

Alleen met de pin mogelijk 

 



 

 
 

Te bestellen op wit of bruin stokbrood  

  

Broodje Carpaccio   € 9,- 

met oude kaas, pijnboompitten, salade en truffelmayonaise  

 

Broodje Zonnig   € 7,- 

gebakken champignons, spekjes, ui en ananas, gegratineerd met kaas  

 

Broodje Zalm   € 9,- 

met Hollandse garnaaltjes, frisse salade, mosterdsaus en kruidenroomkaas 

 

Broodje Kip Teriyaki   € 8,50 

Kippendijen met zoete lichtpittige saus en frisse salade  

 

Rundvlees kroketten  € 7,- 

twee stuks met mosterd 

 

Garnalen kroketten   € 8,- 

twee stuks met mosterdmayonaise 

 

Mosterdsoep   € 4,50 

vegetarische soep met croutons en kaas  

 

 

  



 

 

 

Stokbrood    € 3,50 

met kruidenboter en knoflooksaus  

 

Zonnige carpaccio  € 9,- 

met oude kaas, salade, truffelmayonaise en pijnboompitjes 

 

Bietencarpaccio   € 8,50 

met geitenkaas, honing en noten  

 

Mosterdsoep  € 4,50 

vegetarische soep met croutons en kaas 

 

 

 

Friet met kipnuggets € 6,- 

voorzien van appelmoes en mayonaise 

 

Friet met frikandel € 6,- 

voorzien van appelmoes en mayonaise 

 

Friet met spareribs  € 7,50 

voorzien van appelmoes en mayonaise 

 

Friet met bitterballen € 6,50 

voorzien van appelmoes en mayonaise 

 

Friet met kaasstengels  € 6,50 

voorzien van chilisaus en mayonaise   



 

 

 

De Zon burger   € 11,- 

rundvleesburger met sla, gesmolten kaas, gebakken ui en friet 

 

Spareribs    € 18,- 

varkens ribbetjes met BBQ saus, inclusief friet en warme groente 

 

Saté de Zon    € 12,50 

kippendijen met satésaus, kroepoek, atjar salade en friet 

 

Biefstukpuntjes   € 15,- 

gebakken met champignons en ui, inclusief friet en warme groente 

 

Steak     € 15,50 

Entrecote met jus, inclusief friet en warme groente 

 

Gevulde paprika    € 11,50 

gevuld met verse seizoensgroenten en roquefortsaus, inclusief friet 

 

Kabeljauwfilet    € 16,50 

met remouladesaus, friet en warme groente  

 

Maaltijd Caesarsalade   € 12,- 

groene gemengde salade met gegrilde kippendijen en oude kaas 

 

 



 

 

 

Zoete aardappel friet    € 3,50 

met knoflookmayonaise 

 

Portie friet      € 3,- 

met mayonaise  

 

Warme groente    € 3,50 

verse seizoensgroenten 

 

Salade      € 2,50 

frisse salade met komkommer en tomaat  

 

Nacho’s      € 8,- 

met gesmolten kaas, tomaat, ui, gehakt, jalapenos en diverse sausjes  

 

 
 

Arretjescake     € 3,50 

Chocolade cake met biscuit 

  



 

Elke dag een actie bij de Zon 

 

 

 

 Spareribs met BBQ saus      € 15,- 

 Daghap (elke week een nieuwe daghap)    € 10,- 

 Caesarsalade met gegrilde kippendijen en oude kaas € 10,- 

 Kabeljauwfilet met remouladesaus     € 14,50 

 Hamburger met sla, gesmolten kaas en gebakken ui € 9,50 

 Saté met satésaus, kroepoek en atjar salade  € 10,- 

 

 

 

 

 

 

  


