
WARM GENIETEN

Cappuccino €2.80
Espresso €2.80

Koffie verkeerd €2.80

Verse munt/ of gemberthee €3.25

Warme chocolademelk €3.45
Met slagroom meerprijs van €0.70  

Warm appelgebak €3.50

Cheesecake €4.25

LEKKER BIJ DE KOFFIE

Latte macchiato €3.70
Espresso macchiato €3.00

Café doppio €3.85

Spanish coffee €6.95

Koffie €2.60

Thee (diverse smaken) €2.60

Warme chocolademelk met shot Baileys en slagroom 

KOFFIESPECIALITEITEN

CHOCOLADEMELK

Ijskoffie €6.95 

Baileys choco- special €7.25

Met slagroom meerprijs van €0.70  

Irish coffee €6.95 
Koffie met whiskey en slagroom

Koffie met likeur 43 en slagroom

French coffee €6.95
Koffie met triple sec en slagroom

Italian coffee €6.95
Koffie met tia maria  en slagroom

KOEL EN GEZOND

Verse jus d'orange €4.00
Melk of karnemelk €2.50

BIEREN

Affligem blond 0.0 €4.75

Heineken fles €3.25

Heineken fluitje €3.00
Heineken 0.25 liter €3.25
Heineken 0.50 liter €6.25

Mort subite kriek €4.75
Affligem tripel, blond of dubbel €5.25

Heineken 0/0 €3.60
Radler 0/0 €3.60

ALCOHOLVRIJ BIER

Sol €5.75

brand weizen €5.25
Radler €3.60

BIEREN OP FLES 

Bolleke de koninck €5.00

Brand weizen 0.0 €4.75

Texel schuumkop €5.25

SPECIAAL BIEREN OP TAP

Tripple kannunick €5.00

Liefmans €4.75

De blonde Zwaan €4.75

Wisseltap 

KOEL EN SPRANKELEND

Red bull €4.00
Fristi/chocomelk €3.20

ice tea sparkling of green/rivella/cassis €3.20
Chaudfontaine (blauw of rood) €2.95

Appelsap of tomatensap €3.20
Coca-cola (zero) €2.95

Sinas/sprite €2.95
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WIJN

Ballantine's €5.50

Rosé (grenache cinsault) €4.50

Witte wijn zoet (san wolfgang) €4.50 
Witte wijn droog (chardonnay) €4.50  

Rode wijn (merlot) €4.50 

Tia maria €4.00
Likeur 43 €4.00

Drop shot €4.00

Cointreau €4.00
Grand marnier €4.00

LIKEUR

Amaretto €4.00

Famous grouse €5.50 
William lawson's €5.50

WHISKEYS

J. Walker red label €5.50

GEDESTILLEERDE DRANKEN

Rode port (ruby) €4.50

Jenever ketel 1 €3.25 
Corenwijn/oude jenever €3.75

Bessenjenever €4.00
Bacardi/wodka €4.00

Malibu/sambuca €4.00
Schrobbeler/jägermeister €3.60

Cognac €5.50
Vieux €3.25

Martini wit/rood €4.50

Sherry medium €4.50

Boswandeling €4.00
Smirnoff red/black €4.00

Passoa/safari/trojka €4.00
Bovenstaande dranken als mixdrank - vanaf €7.00
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LEKKERSTE LUNCHTIPS VAN DE ZWAAN

Twaalf uurtje €12.95

Club sandwich gerookte kip €12.95

Kopje soep, sneetje bourgondische kroket, een sneetje ham/kaas 
met gebakken ei en jus d'orange of melk (ook vegan mogelijk)

Club sandwich gerookte zalm €12.95

Sandwich carpaccio €12.95
Carpaccio, rucola, pijnboompitten, pandano kaas en truffelmayonaise

Sandwich warme geitenkaas €12.95
 Warme geitenkaas, honing, spek, tomaat, walnoot en balsamico dressing 

Ook vegan mogelijk  

Gerookte kip, kaas, tomaat, ei, bacon, salade, dressing en frites

Gerookte zalm, kruidenkaas, pijnboompitten, tomaat,
mosterddille dressing en frites

Bij bovenstaande gerechten keuze uit wit of bruin boerenland brood of wit of bruine

pistolet

kipfilet de zwaan €13.95
Stukjes kipfilet, ui, champignons, paprika 

en een warme zigeunersaus op brood

varkenshaassaté of boeren kipsaté €13.95
Saté van malse varkenshaas of  kipfilet met satésaus op brood

 shoarma €13.95
Gebakken shoarmareepjes met knoflooksaus op brood

gerookte zalm €12.50
 Flinterdun gesneden gerookte zalm, roomkaas, 

pijnboompitten en mosterddille dressing op brood 

Tozzi €12.50
Gehakt, paprika, ui, champignons, tex-mex kruiden en gesmolten

mozzarella op brood 

Tartaar speciaal €8.50

Gezond €7.25

Pistolet ham/kaas (warm) €6.50

Bij bovenstaande gerechten keuze uit wit of bruin boerenland brood 
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Klassieker €13.50

Kaesbaas €13.50

Spektaculair €13.50

Kiplekker €13.50

Buitengewoon €13.50

Rundvleesburger (140 gr) met rode ui, sla, tomaat en Burger Relish

Kipburger (125 gr) met sla, tomaat en Vlaendre Tartaresaus

Pittige tante €13.50
Kipburger (125 gr) met sla, tomaat en Smokey Cocktailsaus

Kipburger (125 gr) met sla, tomaat, satésaus en gefrituurde uitjes

Meesterlijk €13.50
Kipburger (125 gr) met sla, tomaat, bacon, kaas 

en honingmosterd dressing 

Vega-chickenburger €13.50
No-chicken crispy chickenburger sla, tomaat en saus naar keuze 

Bovenstaande burgers worden geserveerd met frites en rauwkost 

Mayonaise €0.60

HEERLIJKE BURGERMENU'S

Rundvleesburger (140 gr) met rode ui, sla, tomaat, kaas 
en Burger Relish

Rundvleesburger (140 gr) met rode ui, sla, tomaat, bacon strips 
en Burger Relish

Portobello burger €14.50
Portobello burger met sla, tomaat, kaas en saus naar keuze  

DIVERSE SNACKMENU'S

Zoals u van ons gewend bent hebben wij een ruime keuze 
aan snackmenu's. Van frikandel tot bourgondische kroket! 

Vraag het personeel naar de mogelijkheden.

SCHOTELS

Shoarma schotel €16.50

Halve kip uit de oven €16.50
Pistolet shoarma met frites en knoflooksaus

Lekker gegride kip (475 gram) met frites 
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UITSMIJTERS

Uitsmijter de zwaan €9.75

Uitsmijter rosbief of gebakken spek €8.75

3 sneetjes brood, 3 gebakken eieren met ham, kaas en rosbief

Uitsmijter ham/kaas meegebakken €8.50

Uitsmijter achterham of belegen kaas €7.50

Omelet champignon €8.75

OMELETTEN

Extra optie: bolletje salade 1.00

TOSTI'S

Bij bovenstaande gerechten keuze uit wit of bruin boerenland brood

Al onze uitsmijters worden alleen met scharreleieren bereid

Boerenomelet €9.25
Gebakken champignons, ui, paprika en stukjes ham

Omelet ham of kaas €8.25
Bij bovenstaande gerechten keuze uit wit of bruin boerenland brood

Al onze omeletten  worden alleen met scharreleieren bereid

Tosti du chef €6.95
Kaas, spek, tomaat, sambal, uienringen en een dipsaus

Croque madame €9.25
Ham, kaas, gebakken ei en overheerlijke frites

Tosti ham/kaas €5.50 

BROOD SPECIALS

2 bourgondische kroketten met brood €9.50

Malse biefstuk op brood €17.95
Ook vegan mogelijk 

Bij bovenstaande gerechten keuze uit wit of bruin boerenland brood

Uitsmijter carpaccio €15.00  
Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten en pandano kaas 
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Zoals u van ons gewend bent hebben wij een ruime keuze 
aan snacks. 

Vraag het personeel naar de mogelijkheden.

KINDERMENU'S

Pannenkoek €7.25
Met stroop en/of poedersuiker, smarties, een glaasje aanmaak en een leuke

verrassing  

Kids only €7.25
Frietje met saus, blikje Sisi en een verrassing in een leuke box

Keuze uit: frikandel, kroket, kaassoufflé, 4 kipnuggets of 4 kipfingers 
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SOEPEN

Romige tomatensoep €5.95
 Soep van de dag  

MAALTIJD SALADES

Puur genieten €14.95
Biefstukreepjes met champignons, ui, afgeblust in teriyaki saus 

Surf en turf €13.75
Pikante gamba's en kip in piri-piri saus

Warme geitenkaassalade €13.75 
Warme geitenkaas, gebakken spek, walnoten, 

honing met balsamico dressing 

Krokante kipsalade €12.50
Salade met krokante kipstukjes met piri-piri saus 

Ceasar salade €13.75
Gebakken kip, sesam, ei, pandano kaas en bacon, afgeblust met ketjap

Carpaccio salade €13.75
Carpaccio, pandano kaas, pijnboompitten en truffelmayonaise 

VOORGERECHTEN

Brood met kruidenboter en aioli €4.95

Tapas plankje vis €12.95
Gambaspiesje, calamares, gerookte zalmrol en een gambakroketje

Gamba's du chef €12.95
5 gamba's in een pikante romige saus met gembersiroop, taugé en kroepoek

Rundercarpaccio €12.95
Dun gesneden ossenhaas met pijnboompitten, rucola, pandano kaas 

en truffelmayonaise

Gerookte zalm carpaccio €12.95
Dun gesneden gerookte zalm met pijnboompitten, rauwkost 

en mosterddille dressing 

Tapas plankje vlees €12.95
Serrano ham, gegrilde spek, chorizokroketje en een yakitori-spiesje

Tapasplank voor 2 personen €22.50 
Keuze uit vis, vlees of combinatie
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HOOFDMENU'S

Gamba's €20.95

Gegrilde zalmfilet €20.95

Gebakken in een knoflookmarinade met taugé,
paprika en champignons 

Biefstuk de zwaan €21.95

Biefstuk €20.95
Met pepersaus of champignonroomsaus 

meerprijs van €2.75

Ossenhaasspies €22.50 
Rijkelijk gevulde spies met ossenhaas,

paprika, katenspek, ui, tomaat en een saus naar keuze 

Beef teriyaki €21.50
Stukjes ossenhaas met paprika, champignons, ui en taugé,

afgeblust met teriyaki saus

Bourgondische varkenshaas €21.50

Schnitzel de zwaan €20.50

Mixed grill €21.50

Spareribs €21.50

Saté van malse varkenshaas of kipfilet €18.95

Chef's burger €18.95

Gegrilde zalmfilet met mosterddille dressing

Met rode wijnsaus en gebakken spek

Varkenshaas met Italiaans spek, kruidenkaas en pijnboompitten 
in rode wijn saus

Met paprika, ui, champignons in rode wijn saus met honing 

Selectie van biefstuk, varkenshaas en kipfilet in diverse sausjes

Overheerlijke gegrilde spareribs (500 gram)

Met heerlijke satésaus en gefrituurde uitjes 

Wienerschnitzel €18.95

Dubbele rundvleesburger met kaas, gebakken spek, sla,
tomaat, gebakken ui en baconsaus 

bospaddenstoelen strüdel €14.50 
Bospaddestoelen, oude kaas, bosui, rode ui in bladerdeeg, 

geserveerd op een bedje van sla met truffelmayonaise 

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met frites of aardappelschijfjes en warme

groente 

Appelmoes, gemengde sla €3.00
Pepersaus, champignonroomsaus, zigeunersaus €2.75

Mayonaise €0.60

Met pepersaus champignonroomsaus of zigeunersaus 
meerprijs van €2.75

Portobello burger €14.50 
Portobello burger met sla, tomaat, kaas en saus naar keuze  
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tomaat, gebakken ui en baconsaus 

bospaddenstoelen strüdel €14.50 
Bospaddestoelen, oude kaas, bosui, rode ui in bladerdeeg, 

geserveerd op een bedje van sla met truffelmayonaise 

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met frites of aardappelschijfjes en warme

groente 

Appelmoes, gemengde sla €3.00
Pepersaus, champignonroomsaus, zigeunersaus €2.75

Mayonaise €0.60

Met pepersaus champignonroomsaus of zigeunersaus 
meerprijs van €2.75

Portobello burger €14.50 
Portobello burger met sla, tomaat, kaas en saus naar keuze  

NAGERECHTEN

Creme brûlée €6.50 
Custardpudding met gebrande suiker, ijs en slagroom

Cheesecake dessert €6.50
Cheesecake met aardbeiensaus, ijs en slagroom 

Tiramisu €6.50
Tiramisu met ijs, slagroom en chocoladesaus

Sorbet €6.50

Coupe stroopwafel €6.50 

Milskhake €4.00
Keuze uit banaan, aardbei, chocolade en vanille

KINDERMENU'S 

Pannenkoek €7.25

Kids only €7.25

Ijs met aardbeiensaus, vers fruit en slagroom

Coupe de zwaan €6.50
Ijs met advocaat, vers fruit en slagroom

Coupe dame blanche €6.50
Ijs met chocolade krullen, chocoladesaus 

en slagroom

Ijs met stroopwafelstukjes, caramelsaus en slagroom 

Frietje met saus, blikje Sisi en een verrassing in een leuke box
Keuze uit: frikandel, kroket, kaassoufflé, 4 kipnuggets of 4 kipfingers 

Bekijk de krijtborden voor speciale gerechten! 

cafedezwaanschoonrewoerd

Heeft u een allergie? 

Laat het ons weten, dan bedenken wij gezamenlijk een passende
oplossing!

www.eetcafe-dezwaan.nl

Vraag het personeel om de WiFi code 

Apple pie dessert €6.50 
Appeltaart met caramelsaus, ijs en slagroom 

Met stroop en/of poedersuiker, smarties, een glaasje aanmaak en een leuke
verrassing  
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GESCHIEDENIS CAFÉ DE ZWAAN

De muurankers vertellen dat het pand in 1851 werd 
gebouwd. 

Toch stond daarvoor ook al een herberg op dezelfde 
plek. Dit blijkt onder meer uit een oude verkoopakte van 

13 juni 1718 waarin staat vermeld;
'' vanouds bekend als De Vermoeijdelijke Jager'' 

 
 

Vanwaar de naam 'Café de Zwaan'?

Vast staat dat de zwaan een vrolijke watervogel is 
die met zijn lange hals een bijzondere geschiktheid 

heeft diep in het nat te duiken. Een echte 'nathals' en 
alzo het beste symbool dat een drinkhuis wensen kon.

 

Mogelijk vond de nieuwe eigenaar van het in 1851 
gebouwde café de oude naam niet mooi en sprak 

'De Zwaan' hem veel meer aan. Of de vermoeide jagers 
waren er in die tijd niet meer en waren het toen al meer

drinkende jagers geworden.
 
 

Ook deze verklaring is niet nieuw, want reeds in de
17e eeuw stond er ergens op een glas in een herberg 

waar de zwaan uithing:
 

' 'De Swaen voert ieder kroeg, zowel in 
dorp als stad. 

Omdat hij altijd graeg is met de bak in 't nat''. 

Bron: Leeuw, J.P. de
Terug in de tijd. 'Schoonrewoerd in vroeger tijden'.
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