
Welkom, wat heerlijk dat we je weer Bij Cosineros mogen verwelkomen! 
 

We hebben de lunch en het diner iets aangepast naar de huidige wensen en mogelijkheden.  

Hierdoor hebben we minder gerechten op de kaart, maar deze maken we wel extra bijzonder voor je. 

 

De lunchkaart veranderen we zeker 4 keer per jaar en hierbij zullen telkens een aantal gerechten  

vervangen worden door andere. We zullen meer en meer vegetarische en veganistische gerechten  

gaan maken en waar mogelijk duurzaam en lokaal inkopen. 

 
 
LUNCHKAART 

 

Wrap zalm  

Tortilla wrap met gerookte zalm, ijsbergsla, tomaat, bosui en crème fraîche met fris slagarnituur en chips  9,50 

 

Mosterdsoep met spekjes  

Naar chef Michiels bekende recept zoet en hartig tegelijk. Het enige gerecht wat  

nooit van de kaart af is geweest. Geserveerd met spekjes, toast en boter  7,00 

 

 

SALADES   
De salades serveren we met toast en boter of kruidenboter. 

 

Salade Cosineros  

Diverse slasoorten gemengd met huis gerookte kipfilet, spekjes, zongedroogde tomaatjes,  

oude kaas, tomaat, komkommer en mosterddressing afgemaakt met pijnboompitjes  14,50 

 

Salade vis duo  

Diverse slasoorten met huisgemaakte tonijnsalade, gerookte zalm, mosterddressing en croutons  14,50 

 

Salade Michiel  

Diverse slasoorten met noten, croutons, zongedroogde tomaatjes,  

mosterddressing, gebakken geitenkaas en sinaasappelsiroop  14,50 

 

Salade Nicoise  

Deze salade bestaat uit tonijn, olijven, eieren en tomaten.  

Deze klassieke salade is een heerlijk gerecht wat uit veel proteïne bestaat  14,50 
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WAT LUNCHEN  
WE VANDAAG?

Vegetarisch
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Openingtijden afhaalmenu’s 
 
Woensdag van 12.00 - 17.00 uur 

Donderdag t/m zondag  

van 11.00 - 21.00 uur
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Vegetarisch

QR

PAIN POLAIR    
De pain polair is ook vanaf het begin al een vaste waarde Bij Cosineros. Scandinavisch  

kussentjesbrood. Zacht en zeer smaakvol en we serveren deze met slagarnituur en chips. 

 

Pain polair met gerookte zalm, kundig klaargemaakt met zalm, bosui en roomkaas  9,50 

 

De klassieker onder de pain polair is die met beenham.  

Eerst een mix van mascarpone en honing en daarop heerlijke beenham van het mes  9,50 

 
 
BROODJES   
Bakkerij Feenstra uit Zuidlaren maakt speciaal voor ons een aantal broodsoorten. Je kunt kiezen  

uit mais-, bruin- of volkoren- brood. Onze broodjes worden geleverd met fris slagarnituur en chips. 

 

Huisgemaakte tonijnsalade met sla, tomaat, komkommer en cocktailsaus  8,50 

 

Twee stevige plakken gebakken geitenkaas met cashewnoten, balsamicosiroop en bakje honing  9,50 

 

Warme beenham vers van het mes met beenhamsaus en bosui  8,50 

 

Een royale tosti met kaas en beenham naar wens curry, ketchup of mayonaise  6,00 

 

We hebben de lekkerste Bourgondische kroketten  

gevonden voor jou met roomboter en mosterd  9,00 

 

Verse groentecurry met kokosroom en Thaise curry  10,00 

 

Uitsmijter ‘Cosineros’  

Een heerlijke speciale uitsmijter bestaat uit brood besmeerd met een lekkere  

pesto en daarop carpaccio met ei en geraspte oude kaas (geen chips)  11,50  
 
 
PANNENKOEK   
Volgens ons recept maken we deze bijzonder  

met een klontje boter, stroop, suiker of poedersuiker  6,50

Kan ook vegetarisch
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KOFFIE 

Koffie 2,50 

Espresso 2,50 

Cappuccino 3,00 

Koffie verkeerd 3,00 

Dubbele espresso 3,50 

Latte macchiato 3,50 

Warme chocolademelk 3,00 

Met slagroom 3,75 

Flat white 4,00 

Affogato bol vanille ijs met espresso,  

chocolaatjes en room 4,75  

 

 
SPECIALE KOFFIE 

Ierse koffie whiskey 6,50 

Italiaanse koffie amaretto 6,50 

Franse koffie grand marnier of cointreau 6,50 

Spaanse koffie liqor 43 of tia maria 6,50 

Fryske kofje beerenburg 6,00 

Schotse koffie drambuie 6,50 

Zuidlaarder koffie met een shot Zuidlaarder koffielikeur 5,00

        DE KOFFIE 

Appelgebak van de chefkok 4,00 

Met slagroom 4,50 

Huisgemaakte cake 2,50 

Cheesecake 3,50 

Met slagroom 4,00 
 
 
 

THEE 

Diverse theesoorten 2,50 

Verse muntthee 3,00 

Verse gemberthee 3,00

By
Onze koffies kunnen ook cafeïnevrij  

en met soja- of havermelk.
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VERS OF FRIS- 
DRANKJE?
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FRISDRANKEN vanaf 2,50 

Coca Cola, Cola zero, sinas, sprite, cassis, fuze tea sparkling, fuze tea green,  

tonic, bitter lemon, ginger ale, appelsap, fristi, chocomelk, rivella 

 

Ecotap water - bruis of plat  (gefilterd water, gekoppeld aan een goed doel)   

klein 2,50   

groot 3,50  

 

Crodino 3,00 

Ranja 1,00 

 

 
VERS!  
Verse karnemelk 2,20 

Vers geperst sinaasappelsap 3,25



Stationsweg 13, Zuidlaren        T  050 409 14 52          www.cosineros.nl         E  mail@cosineros.nl

BIER OF WIJN  
JIJ VANDAAG?

amaretto of limoncello 

(speciale) wijnen per fles of glas(speciiiallle))) wijnen per fles of glas
uitgebreid bierassortiment

tto of limoncellllllllo

eciale) wijnen per fles of g
jonge jenever of gin

QR

BIEREN 

Van het fust: Hertog jan bier, leffe blond, weizener en een wisselbier van maallust van de tap.  

Verder vele bieren op fles. 

 

WIJNEN Per glas 4,25    Per fles 20,00 

Huiswijn rood: merlot, cabernet sauvignon 

Huiswijn wit: chardonnay, sauvignon blanc, zoete witte wijn 

Huiswijn rosé: zoet of droog 

 

Piccolo cava (2 glazen) 8,00 

 

Ook per glas 

Wit: nebla verdejo 5,00 

Rood: raiza rioja tempranillo 5,50 

Onze wijnen worden geleverd door Monique Nieswaag van Les Grands Vins. 

 

DIVERSE DRANKEN 

Gedistilleerd 

Jonge jenever, sweet spiced genever, vieux, beerenburg, jägermeister, korenwijn, diverse gin’s,  

bacardi rum, diverse whiskey’s, wodka, calvados, cognac remy martin xo, remy martin vsop 

 

P.S.V. 
Apfelkorn, ruby port, martini, campari, dessertsherry, sherry droog en medium 

 

LIKEUREN 

Amaretto, sambuca, tia maria, cointreau, kahlua, grand marnier,  

liqor 43, limoncello, baileys, drambuie 

Cosineros heeft een uitgebreid bierassortiment en een uitgelezen selectie speciale wijnen.  

Kijk op het krijtbord of vraag de bediening.


