
EEN (H)EERLIJKE LUNCH 

Heeft u een allergie? Geef het aan bij uw bestelling zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

Broodjes €8,25 / Dikke boterham €8,75
Vispoortenplas Tonijnsalade

De volle buurvrouw Roomkaas 

Het bewuste buurmeisje Hummus   

De stoere buurjongen Kip kerrie 

Bovenbuurvrouw Brie, Voets chutney  

Verre buur Italiaanse vleeswaren met garnituur

Wraps €7,95
Mediterraanse wrap Kip, muhammara, walnoten, tomaat

Vegan wrap Hummus  

Italiaanse wrap Italiaanse vleeswaren

Warme hap v.a. €3,95
Soep van de dag  met plak natuur brood / €6,95 

Kukkeleku Omelet met kaas met 2 plakken natuur brood / €8,25 

Uitsmijter  met eieren van Eddy Tuïnk, keuze uit ham/kaas / €8,25 

Een echte gehaktbal Neijmeijer’s biologische gehaktbal met Zwolse aioli /€3,95

Warm bio broodje Salami met salami / €8,75

Warm bio broodje Beenham met beenham en Zwolse mosterd / €8,75

Warm bio broodje Geitenkaas met geitenkaas / €8,75 

Bestellen? mail naar: zwolle@debuurman.nu of bel: 038-3031005



Dichtbij het verst, goed voor iedereen
Een eerlijk en gezond voedselsysteem is ons en hopelijk ook jouw ideaalbeeld.  

Door samen te werken en samen te bouwen zijn wij in staat de idealen van onze boeren  
én onze klanten bij elkaar te brengen in de korte voedselketen.

In onze VersLokalen vind je verse producten. Vaak van Lokale Helden, waar wij trots op zijn.  
Niet alleen omdat zij betrouwbare partners zijn, maar ook om hun eerlijke, prachtige en smaakvolle producten.  

Met deze verse producten, duurzame manier van produceren en een gezond lichaam, hopen wij  
de bewustwording van gezond eten te vergroten. Énnnnn…. het is ook écht veel lekkerder :)

maak kennis met onze lokale helden 

De Buurman VersLokaal  -  Vispoortenplas 4  -  8011 TH Zwolle  -  038-3031005  -  zwolle@debuurman.nu

Warme dranken  Koude dranken*

Koffie	 €2,75	 Verse	smoothie	met	seizoensfruit	 €5,75	

Espresso €2,75 Vers geperste sinaaspappelsap  €4,50

Cappuccino  €3,10 Flesje Schulp sap groentensap of vruchtensap  €2,45

Cappuccino* met havermelk   €3,10 

Latte macchiato*   €3,70 Voor erbij
Koffie	verkeerd*	   €3,25 Plak cranberrybrood met echte roomboter en 

Thee met verschillende smaken van de Eenhoorn €2,75 kaas van Heileuver €3,50

Verse thee met munt en citroen €3,25 Proeverij 4 soorten zoete lekkernijen €3,95

Verse thee met gember en sinaasappel €3,25 Heerlijk stuk vondelkoek €3,95
 
*Alle koffiesoorten met melk kunnen ook met havermelk geserveerd worden / Alle koude dranken geserveerd met een tipje raviolimix.
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Bestellen? mail naar: zwolle@debuurman.nu of bel: 038-3031005


