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MAANDAG       
Gesloten.

DINSDAG       
Lunch van 12:00 tot 14:30 en diner van 16:30 tot 21:00.

WOENSDAG       
Lunch van 12:00 tot 14:30 en diner van 16:30 tot 21:00.

DONDERDAG
Lunch van 12:00 tot 14:30 en diner van 16:30 tot 21:00.

VRIJDAG       
Lunch van 12:00 tot 14:30 en diner van 16:30 tot 21:00.

ZATERDAG       
Lunch van 12:00 tot 15:00 en diner van 15:00 tot 21:00.

ZONDAG       
Lunch van 12:00 tot 15:00 en diner van 15:00 tot 21:00.

OPENINGSTIJDEN KEUKEN

BLIJF 
GERUST ZITTEN!

De openingstijden op deze 
pagina gelden voor onze 

keuken, en zijn niet van 
toepassing op het 

restaurant! Blijf daarom 
gerust nog even zitten.

DE VASTE
GASTEN PAS!
Kent u onze vaste gasten 

pas al? Hiermee kunt u 
punten sparen bij elk 

bezoek aan de Fusting! 
Vraag één van onze 

medewerkers voor meer 
informatie, of vraag 

hiernaar bij het afrekenen!

Dit gerecht is/kan vegetarisch, met eventuele aanpassingen.Gluten-allergie? Vraag ons naar de mogelijkheden.



FRANSE UIENSOEP     €5,00
Met kaasbroodje en stokbrood.

FATA MORGANA      €5,00
Goed gevulde, licht pittige tomatensoep met stokbrood.

TOSTI HAM - KAAS                €5,75
De traditionele uitvoering van de tosti.

ITALIAANSE TOSTI                €7,00
Tosti met serranoham, zongedroogde tomaatjes, pestomayonaise, 
rucola, pijnboompitjes en kaas.

CHICKEN TOSTI                 €7,00
Tosti met pulled chicked, kruidenboter en kaas.

Dit gerecht is/kan vegetarisch, met eventuele aanpassingen.Gluten-allergie? Vraag ons naar de mogelijkheden.

VISPALET                €12,50
Gerookte zalm en paling op een gemengde salade met een klein
Noors garnalen cocktailtje met stokbrood.

CAESAR SALADE               €9,75
Pulled chicken, romaine sla, Parmezaanse kaas, cherry tomaatjes, 
spekjes, croutons, Caesar dressing en stokbrood.

WIST JE DAT?
De naam “de Fusting” door 
studenten is bedacht? In 

de jaren 80/90 zat in dit pand 
studenten huis de Fusting.  
Deze naam is een knipoog 
naar de vestingbar op de 
Universiteit van Twente, en 

naar een bierfust!

TBT (TURKS BROOD TOSTI)

SALADE’S

SOEP



CARPACCIO                 €9,50
Carpaccio, rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, zongedroogde
tomaatjes en basilicumdressing.

KAAS                   €5,50
Verse jong belegen kaas met romaine sla en fustingspread.

HAM        €5,50
Lekkere slagers achterham met romaine sla en roomkaas.

GEZOND       €7,25
Ham, kaas, tomaat, komkommer, taugé, romaine sla, paprika, 
rode ui en fustingspread.

GEROOKTE ZALM EN GARNALEN              €10,25
Gerookte zalm, Noorse garnalen, romaine sla, komkommer, taugé en 
cocktailsaus.

Wit of bruin stokbrood
Meergranen triangel

Italiaanse bol

ALLERGIËN?
Vraag meer informatie

aan één van onze
medewerkers!

Dit gerecht is/kan vegetarisch, met eventuele aanpassingen.Gluten-allergie? Vraag ons naar de mogelijkheden.

KOUDE BROODJES

KEUZE UIT:

ITALIA                 €8,50
Serranoham, pestomayonaise, rucola, pijnboompitjes en kaas flakes.



S.M.F.C.B       €9,50
Super Mega Fusting Chicken Burger.  (hamburgerbun XL)
Kipfilet met romaine sla, tomaat, komkommer, crispy onion rings
en silly chicken sauce.

Dit gerecht is/kan vegetarisch, met eventuele aanpassingen.Gluten-allergie? Vraag ons naar de mogelijkheden.

WARME BROODJES
S.M.F.B.B       €10,50
Super Mega Fusting Beef Burger.   (hamburgerbun XL)
Beefburger met romaine sla, tomaat, komkommer, crispy onion rings, 
bacon, cheddar cheese en chef special sauce.

S.M.F.V.B       €10,50
Super Mega Fusting Vega Burger.   (hamburgerbun XL)
Jack fruit gyros met romaine sla, tomaat, komkommer, crispy onion 
rings en silly sauce.

SCHNITZEL BURGER     €8,50
Schnitzel Burger.  (burgerbun XL of Italiaanse bol)
Krokante kipschnitzel met romaine sla, tomaat, komkommer, crispy onion
rings en silly sauce.

SURF & TURF      €10,50
Surf & Turf.   (bruin of wit stokbrood, meergranen triangel of Italiaanse bol)
Getrancheerde biefmedaillon, 2 gamba’s, romaine sla, taugé, bosui en
bamba mayonaise. 

KIPSATÉ       €8,50
Kipsaté.  (bruin of wit stokbrood, meergranen triangel of Italiaanse bol)
Romaine sla, taugé, bosui en gebakken uitjes.

VOLG ONS
OP FACEBOOK!

Scan de QR-code hieronder en 
blijf op de hoogte van al onze

acties en nieuwtjes!

Al onze broodjes ook af 
te halen zijn? Deze kunnen 

besteld worden door ons te 
bellen met uw bestelling, of 
door deze door te mailen 
naar onderstaand adres!

053 430 4321
info@defusting.nl

WIST JE DAT?



KLEINE UITSMIJTER                €7,00
2 eieren en 2 plakken brood.   (ham, kaas of ham-kaas) 

UITSMIJTER                  €9,00
3 eieren en 3 plakken brood.  (ham, kaas of ham-kaas)

Dit gerecht is/kan vegetarisch, met eventuele aanpassingen.Gluten-allergie? Vraag ons naar de mogelijkheden.

TWENTSCHE UITSMIJTER               €10,50
3 eieren, 3 plakken brood, ham, kaas, champignons, ui, paprika en spek.

UITSMIJTER CARPACCIO              €11,50
3 eieren, 3 plakken brood, carpaccio, rucola, Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes en basilicumdressing.

CHAMPIGNON OMELET                €8,75
Omelet van 3 eieren met gebakken champignons en 3 plakken brood.

BOEREN OMELET                 €9,75
Omelet van 3 eieren met champignons, spek, paprika, ui, taugé,
spitskool en 3 plakken brood.

EIERGERECHTEN

Bij onze eiergerechten heeft 
u keuze uit:

Wit of bruin brood

CADEAUTIP!
Op zoek naar een uniek 

en leuk cadeau? Wat 
dacht u van een Fusting 
cadeau kaart. U bepaalt 
zelf de waarde van de 

kaart, en dit tegoed kan 
ingewisseld worden voor 

lunch, diner of 
take away! Meer weten 

over deze cadeaukaart? 
Vraag één van onze 

medewerkers!

KEUZE UIT:



KROKETTEN MET BROOD              €8,00
2 Kwekkeboom kroketten met 2 plakken brood.

KROKETTEN MET FRITES               €9,00
2 Kwekkeboom kroketten met frites.

BIEFMEDAILONS MET FRITES              €14,00
2 black angus biefmedaillons met frites en kruidenboter.

BEEFBURGER MET FRITES              €14,00
De Super Mega Fusting Beef Burger met frites.

CHICKENBURGER MET FRITES              €13,00
De Super Mega Fusting Chicken Burger met frites.

VEGA BURGER MET FRITES              €14,00
De Super Mega Fusting Vega Burger met frites.

SPARERIBS MET FRITES              €11,00
250 gram spareribs met frites.

ZALMFILET MET FRITES              €17,00
Gebakken zalmfilet met frites.

KIPSATE MET FRITES                           €14,50
Kipsate, pindasaus, kroepoek, gebrande uitjes en frites.

Dit gerecht is/kan vegetarisch, met eventuele aanpassingen.Gluten-allergie? Vraag ons naar de mogelijkheden.

PLATE SERVICE BIJ
DEZE

GERECHTEN
 Komt standaard een 
rauwkost garnituur. 

Bij frites komt standaard 
fritessaus en bij kroketten 
komt standaard mosterd.



GROOTMOEDERS WEKPOT               €7,50
Vanille ijs, malaga ijs, boerenjongens en slagroom.

DAME BLANCHE                 €6,75
Vanille ijs, warme chocoladesaus en slagroom.

DAIM (I THINK I LOVE YOU)               €6,75
Daimtaart met vanille ijs, karamelsaus en slagroom. 

CHEESECAKE      €7,25
Vlaaiaardbeien in saus, yoghurt-bosvruchten ijs en slagroom.

Dit gerecht is/kan vegetarisch, met eventuele aanpassingen.Gluten-allergie? Vraag ons naar de mogelijkheden.

DESSERTS

DAIMTAART      €4,75
Met karamelsaus en slagroom.

CHEESECAKE      €5,25
Met vlaaiaardbeien en slagroom.

VOOR BIJ DE KOFFIE

WARME
DRANKEN

KOFFIE, ESPRESSO, DECAFE 
€2,20

THEE (ZIE KAART)
€2,20

WARME CHOCOLADEMELK
MET SLAGROOM

€3,25

CAPPUCCINO, KOFFIE VERKEERD
€2,60

VERSE MUNTTHEE
€3,00

IETS
TE

VIEREN?
Heeft u een verjaardag of 

andere speciale gelegenheid?
Vraag één van onze 

medewerkers wat wij voor u 
kunnen betekenen!


