BORRELHAPJES
Bitterballen
(6) 6,75 |(12) 10,5 | (20) 15,5

Kaas & worst met mosterd

9,00

Kaastengels
(6) 6,75 | (12) 12,5

Belegen boerenkaas met mosterd

5,50

Chicken chunks
(6) 5,25 | (12) 10 | (20) 15

Nacho’s met dip

6,00

Bitterganituur (gemixt)
(6) 6,25 | (12) 10 | (20) 15

Nootjes

3,00

Butterfly garnalen
(6) 7,75 | (12) 14

BEKIJK ONZE DRANKENKAART VOOR
HEERLIJKE WIJNEN, COCKTAILS, BIEREN
& MEER!

Menu
GRAND CAFÉ FIGI

100 jaar familiebedrijf
De basis voor FIGI werd in 1850 gelegd
met de opening van een banketbakkerij
door een Zeister Hernhutter. In 1902 nam
George Figi deze zaak over en hij
verhuisde in 1909 naar Het Rond, midden
in Zeist. In 1917 kwam FIGI in handen van
de familie Ruijs. Zij voegden een hotel en
concertzaal toe. Hiermee legden zij de
basis voor het veelzijdige Hotel Theater
Figi. Inmiddels is de derde generatie Ruijs
aan het roer.

Taart - Lunch - Borrel - Diner

Welkom terug!
HOTEL THEATER FIGI HANTEERT
HET PROTOCOL VAN KONINKLIJKE
HORECA NEDERLAND
Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers.
Reserveren en registratie verplicht.
Staan of verplaatsen is verboden, behalve bij afrekenen en wc-bezoek.
Bij weigering is FIGI helaas genoodzaakt om handhaving te informeren,
en kan de toegang tot Figi worden ontzegd.

Lunch

Diner

BROODJES
CARPACCIO VAN MRIJ-RUND
met truffelmayonaise en parmezaan
GEROOKTE ZALM
met gekookt scharreleitje en
limoenmayonaise
GEITENKAAS
met honing en walnoten
PIKANT GEMARINEERDE KIPPENDIJEN
met ui, spek en champignons
CLUBSANDWICH
met kip, bacon, kaas, tomaat, sla,
gebakken ei en chips of friet

12,50
11,50

10,00
10,00
13,00

Keuze uit boerenbrood wit of bruin

SOEPEN
BISQUE VAN HOLLANDSE GARNALEN
met cognac room en rouille
SOEP VAN POMODORI-TOMATEN
met crème fraîche
SOEP VAN DE DAG
wisselende verrassing uit de keuken

SALADES

9,00
8,00
8,00

Groot

Klein

CAESAR GEROOKTE KIP
14,00
met romaine sla, ei, ansjovis en
parmezaan
CAEASER ZALM
15,00
met romaine sla, ei, ansjovis en
parmezaan
GEITENKAAS
14,00
met gemengde sla, walnoten en honing
CARPACCIO VAN MRIJ-RUND
15,00
met truffelmayonaise

- 11,00

Volg

ons

op

- 11,50

- 10,50
- 12,00

WARME
GERECHTEN
SAUZIJCENBROODJE
met ketchup
TOSTI
met kaas, ham, ham/kaas
UITSMIJTER
ham, kaas, rosbief, spek *
OMELET
ham, kaas, boerengroenten *
gerookte zalm **
RUNDVLEES- EN/OF
KAASKROKET (1 OF 2 STUKS)
met brood en mosterd
CROQUE MONSIEUR
in roomboter gebakken tosti
ham-kaas, gegratineerd met
bechamelsaus
CROQUE MONSIEUR DELUXE
in roomboter gebakken tosti met
spek, kaas, champignons, ui, en
jalapeño peper gegratineerd met
bechamelsaus

VOORGERECHTEN
3,50
4,50
9,00
9,00

5,50/
9,00
9,00

10,00

* + 0,50 p/item
** + 0,75 p/item

14,00

12,50

13,75
10,50

19,00

20,00

BISQUE VAN HOLLANDSE GARNALEN
met cognac room en rouille
KOUDE SOEP VAN ZEEKOOL
met kerrie en mozzarella
SOEP VAN POMODORI-TOMATEN
met crème fraîche

9,00
9,00
8,00

GEBAKKEN LAMSRUMP
met seizoensgroente en knoflookcrème
GEPOCHEERDE KABELJAUWFILET
met asperges, kaviaar en zilte plantjes
INGELEGDE GROENTEN
met belugalinzen en avocado
KREEFT THERMIDOR
met kruidige basmati rijst en Hollandse
garnalen
BOERDERIJKIP
met bonne-femme garnituur

24,00
22,00
20,00
27,00

10,50

9,50
13,75
10,00

KEUKEN
FILOSOFIE
Chef-koks Richard Kloek, Vincent
Vultoo en hun team werken alleen
met verse, pure producten. Alles
wordt natuurlijk in huis gemaakt.
De gerechten van FIGI zijn
kwalitatief toegankelijk en de
beleving staat centraal.
Ontwikkeling van horecaprofessionals van de toekomst
vinden wij belangrijk. Daarom
werken wij in heel FIGI graag met
leerlingen.

‘Terug
basis

23,00

19,00

15,00

FRIS DESSERT
van citroen, witte chocolade en
yoghurt
CRÈME BRÛLEÉ
van vanille
TERRINE
van vijf Hollandse kazen
AARDBEIEN ROMANOFF
met aardbeien, hangop en
merengue

SOEPEN

HOOFDGERECHTEN

FIGI
CLASSICS
FIGI BURGER
met brioche broodje,
tomatensalsa, cheddar, ui,
champignons, spek en friet
FISH & CHIPS
met kibbeling van kabeljauw,
salade, white bbq-saus en friet
FIGI KIPSATÉ
met friet, kroepoek, atjar en
satésaus
NACHOS
met tomatensalsa, jalapeño,
kaas, crème fraîche, guacamole,
rode ui

VITELLO TONNATO
met tonijnmayonaise, olijven crème, pittige
kletskop en een bokkenpootje van vis
TARTAAR VAN ZEEBAARS
met crème van noordzeekrab en
wortelvinaigrette
CARPACCIO VAN MRIJ-RUND
met truffelmayonaise en parmezaan
BURRATA IN FOGLIA
met aardappelcrème, avocado en beurre
blanc-saus

DESSERT

zelf
van
tot

ALLERGIEËN EN DIEETWENSEN
Laat het ons weten, wij houden hier graag rekening mee.

naar

met

de

alles

bereiden,
vlees

sauzen,

smaak

staat

voorop.

’

CHEF

