
EITJE JOPPIE
met eiersalade met joppiesaus, augurk

en spekjes 

4,25

OOSTERSE KIP
met noten, 5-spice en gebakken

paddenstoelen

4,25

 ZALMSALADE
met wakamé, wasabi, kewpie

mayonaise

4,25

BROODJES
POMPOEN CURRY

met paddenstoelen en pompoenpitten

2,-

MOSTERD
met spek en appel

2,-

BROODJE KRUIDENBOTER
2,-

Grand Café
M E N U K A A R T

O N Z E  B R O O D J E S  W O R D E N  B E L E G D  O P  E E N  V E R S
G E B A K K E N  K O R N B O L

SOEP



 
 

MEATLOVER
runderburger met bacon, kip, salade,

BBQ saus, augurk, kaas en ui

4,75

CHICKEN
met 5 spice, gebakken uitjes en kaas

4,75

KEBAB
met knoflooksaus, rode ui en kaas

4,75

WARME BRIE
met sla, honingmosterd en

zonnebloempitten

4,50

WARME
BROODJES
ook verkrijgbaar als menu met potato wedges,

mayonaise en sellerie salade

ZALM TATAKI
met sla, noedels, sellerie salade,
wortel, granny smith, rozijnen en

zonnebloempitten

6,-

OOSTERSE KIP
met sla, noedels, sellerie salade,
wortel, granny smith, rozijnen en

zonnebloempitten

6,-

BRIE
met sla, noedels, sellerie salade,
wortel, granny smith, rozijnen en

zonnebloempitten

5,-

 
 

 

SALADES

 
 

 

 3,-

UITSMIJTER HAM/KAAS

4,75

alleen te bestellen tijdens de lunch

2 sneetjes zuurdesem met ham, kaas
en een uitsmijter van 3 eieren

EIEREN

BOERENOMELET

4,75

2 sneetjes zuurdesem met een omelet
van 3 eieren met seizoensgroenten en

bacon 



BART
voor de echte vleesliefhebber

6,25

KEBAB
vers belegde pizza met kebab, kaas

en knoflook saus

6,25

BBQ CHICKEN
vers belegde pizza met kip, kaas en

BBQ saus

6,25

 
 

 

PIZZA'S

 
 

 

SIDES

2 KROKETTEN
geserveerd op 2 sneetjes zuurdesem

brood met mosterd en roomboter

4,75

CLASSICS

POTATO WEDGES
portie aardappelpartjes met

mayonaise

2,50

SAUZEN
portie mayonaise, curry, ketchup,

knoflook- of BBQ saus

0,50

OERTOSTI
tostie van 3 sneetjes zuurdesem brood

met ham, kaas en ketchup

4,-

ZALM TATAKI
met sushirijst, furikake, edamame,

wakame, kewpie mayonaise en
gebakken uitjes

6,50

KIP TERIYAKI
met sushirijst, furikake, edamame,

wakame, kewpie mayonaise en
gebakken uitjes

6,50

TOFU
met sushirijst, furikake, edamame,

wakame, kewpie mayonaise en
gebakken uitjes

5,50

POKEBOWLS



9,50

WITVIS & ZALM
geserveerd met hollandaise saus

9,50

SCHNITZEL
naturel, met spek/ui/paddenstoelen of

met zigeuner saus

9,50

RAVIOLI
gevuld met spinazie en ricotta,

geserveerd met tomatensalsa en
zonnebloempitten

PLATES
alleen te bestellen na 16:00 uur

geserveerd met een portie potato wedges,
mayonaise en selleriesalade

MILKSHAKE

 

 

 kan, met aanpassingen, vegetarisch worden bereid

 
 

 

IJSKOFFIE
in verschillende smaken, vraag gerust

naar ons assortiment!
ook To Go!

3,-

TOETJES

3,50

DAME BLANCHE
drie bollen roomijs, slagroom en

chocoladesaus

3,50

IJSCOUPE KARAMEL
drie bollen roomijs, slagroom en

karamelsaus

in verschillende smaken, vraag gerust
naar ons assortiment!

ook To Go!

3,-


