
SO
EP
EN

POMODORISOEP | 7.00 |

Tomaat met basilicumolie

UIENSOEP | 7.50 |

Uien, peterselie en een krokantje van witte kaas 

Al onze soepen worden huisgemaakt en geserveerd met desembrood 

U
IT
SM

IJ
TE
RS

UITSMIJTER PLAIN | 8.00 |

 

Keuze uit de volgende ingrediënten:

Ham, kaas, spek of zalmsnippers 

 

UITSMIJTER MET 1 INGREDIËNT  | 9.00 |

 

UITSMIJTER MET 2 INGREDIËNTEN | 10.00 |

UITSMIJTER 3 ZUSSEN | 11.00 | 

Ham, kaas en spek

Al onze uitsmijters worden geserveerd op desembrood 

SINCE 2012
CL
U
B 
SA

N
D
W
IC
H
ES CLUB KENTUCKY | 12.50 | 

Desembrood met gerookte kip, brie, spek, mosterdmayonaise,
frietjes en mayonaise

CLUB ZALM | 12.50 |

Desembrood met gerookte zalmsnippers, tomaat, komkommer,
kruidenkaas, frietjes en mayonaise

CLUB GEGRILDE GROENTEN | 12.00 |

Desembrood met  baba anoesch , gegrilde groente, frietjes en
mayonaise

 
 

3 
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CARPACCIO | 13.50 |

Flatbread carpaccio met truffel-eiersalade, Parmezaan, rode ui en
pittenmix

HETE KIP | 11.50 | 

Flatbread met hete kip, tauge, mesclun sla en 

gebakken ui

BRIE | 10.50 |

Flatbread met brie en honing uit de oven

GEPOCHEERD EI | 11.50 |

Toast met gepocheerde eieren, spinazie en Hollandaise saus
+ zalm | 3.00 |  

TUNA SALAD | 9.75 |

Flatbread met tonijnsalade, kappertjes, augurk en sla

ZALM | 11.50 |

Flatbread kruidenkaas, zalmsnippers en wasabi-mayonaise  

OUDE KAAS| 10.50 | 

Flatbread met bietenmayonaise, oude kaas, tomaat, gekookt ei,
zilverui en sla

AL
LE
RG

IE
?

Vraag gerust uw gastheer of gastvrouw om advies. 

Wij zorgen voor de aanpassingen in uw gerecht maar 
kunnen helaas niet sporenvrij koken.

3 Zussen Rhenen 

 

SP
EC
IA
LS

BOURGONDISCHE  | 9.75 | of VEGETARISCHE KROKETTEN |12 |

Geserveerd op desembrood en met mosterd

SEAFOOD | 16.50 | 

Gerookte zalm, garnalenkroketje, tonijnsalade, gerookte makreelfilet
en brood

FLAMMKUCHEN | 12.00 | 

Flammkuchen met crème fraîche, spek, rode ui en oude kaas

POKÉ BOWL TONIJN | 13.50 |

Sushirijst met tonijn, wortel, mango, sojabonen, wakame,
cherrytomaat, radijs en sojasaus

SA
LA

D
ES

SALADE CARPACCIO | 19.75 |

Dungesneden runderlende met Parmezaan, pittenmix, sla,
truffelmayonaise en frietjes 

SALADE 3 ZUSSEN | 17.00 | 

Ossenhaas, brie, spek, sla, kruidendressing, pittenmix en brood

CAESAR SALADE  | 15.50 |

Tomaat, komkommer, Parmezaan, pancetta, gerookte kip,
ansjovis en brood
 

GAMBA SALADE  | 17.00 |

Gemarineerde gamba's, sla, citroen, tomaat en brood

TO
ST
I'S

KAAS | 5.50 |

Tosti met kaas 

CAPRESE | 6.75 |

Tosti met mozzarella, tomaat en pesto 

CL
AS

SI
CS

SATE VAN KIPPENDIJ | 18.00 |

Kipsaté met satésaus, gefrituurde uitjes, cassave, atjar, frietjes en
mayonaise 

NO CHICKEN BURGER | 19,75 |

Gefrituurde uienring, sla, vadouvan, kaas, augurk op een
rodebietenbroodje, frietjes en mayonaise

ANGUS BURGER | 19.00 |

Black Angus burger, gefrituurde uienring, cheddar, sla,
tomatensalsa en BBQ-saus, frietjes en mayonaise

ZALM | 22.00 |

Hollandaise saus, frietjes en mayonaise

D
ES
SE
RT

S

RESTAURANT & LOUNGEBAR 

 

             3 ZUSSEN 

Slagroom erbij? + 0.75

@3zussen  

BAKED NEW YORK CHEESECAKE | 6.50 |

Kersen en slagroom

CHOCOTAARTJE | 6.50 |

Vanille-ijs 

SAY CHEESE | 14.00 |

Diverse soorten kaas en fruitbrood 

SORBET | 7.00 |

Bramboos-, lychee-, perzik ijs en fruit  

APPELPASTEITJE | 8.50 |

Krokantje van appel, kaneelijs en mascarpone 

ESPRESSO MARTINI | 9.50 |

Vodka, espresso, koffielikeur en suikersiroop 

SPAANS WENTELTEEFJE |8.75|

kletskop en munt 


