
ONTBIJT (9u – 11u30) 
 
Ontbijtkoek            €2,5 
 
Scrambled eggs met gegrilde courgette, tomatensalsa en ricotta   €9 
 
Banana pancakes met rode vruchten, maple syrup en amandelschilfers  €8 
 
Overnight oats met gebakken banaan, chiazaad en griekse yoghurt  €9 
 
 
APERO BITES (hele dag door) 
 
Verse guacamole met tortilla-fajita       €6 
 
Charcuterie plankje met coppa di parma, chorizo, dry aged   €12,5 
Holstein, Breydelham, Gentse kop en pickles 
 
Sweet potato hummus met zure room       €6 
 
 
 
SOEP (hele dag door)         €6 
 
Soep van de week met brood  

 
 
FOODSHARING (11u30 – 14u30) 
porties voor 2 personen, kan ook individueel besteld worden 
 
Salmon Taco          €12,5 
Taco met zalm, avocado en chipotle 
 
Spanish Meatballs          €8 
Meatballs van chorizo, runds- en varkensgehakt met spicy tomato dip 
 
Burrata           €13 
Burrata, consomé van tomaat, kerstomaat en zwarte olijven 
 
Aspen            €11 
Asperges, portobello en gepocheerd ei 
 
Beef & Chorizo Empanada’s        €6,5 
Runds- & chorizo empanada’s met tomaat en komijn 
 
 
LUNCH (11u30 – 14u30)         €21 
 
Wekelijks wisselende lunch met voor- en hoofdgerecht.  
Zorgvuldig samengesteld door onze chef volgens het seizoensaanbod. 



HOOFDGERECHTEN (11u30 – 14u30) 
 
Kinowa Salade (vegetarisch)        €15 
Quinoa met avocado, tahini, kerstomaat, en zwarte olijven 

          
Green Power Ravioli (vegetarisch)       €16 
Ravioli met tofu, spinazie, Parijse champignon, ricotta, parmesan en 
boerenkoolpesto 
 
Salmone            €20 
Zalm met quinoa, chimichurri, asperges, doperwt en kerstomaat  

 
You wok my world           €17 
Aziatische wok met pulled pork, frisse gember, citroengras, curry mayo en five  
spice aardappeltjes 
 
Fish & Chips           €20 
Zoete aardappelfrietjes, gefrituurde vangst van de dag, huisgemaakte 
tartaar, zure room en frisse salade 
          
Ceasar Salad           €19 
Krokante salade met kip, parmezaan dressing, ansjovis en een gepocheerd  
hoeve-eitje           
         
 
DESSERT  
 
Zie suggestiebord 
 
 
INFO 
 
Resto Zwart is geopend van maandag tot en met donderdag van 09u tot 15u30 en 
vrijdag van 09u tot 19u (Friday Apero!). 

Reserveren kan via Resengo of telefonisch via +32 9 227 11 28. 
Voor reservaties van meer dan 8 personen, gelieve ons telefonisch te 
contacteren op het nummer +32 9 227 11 28 of 
via mail (reservaties@zwartwit.tv). 
 
Het weekmenu lanceren we telkens via de sociale media kanalen. 
 
Allergenenlijst beschikbaar aan de bar. Samenstelling ingrediënten is variërend. 
 
Resto ZWART is cashless. Bedankt voor het begrip! 
 
Instagram @zwartwit.tv 
Facebook @zwartwitgent  
Website www.zwartwit.tv  

 


