LUNCHKAART
SOEPEN

HOTDOGS EN BURGERS

Onze soepen worden geserveerd met Menno’s brood
en gezouten boter.
Mosterdsoep

Alle hotdogs en burgers worden geserveerd op een bol van spelt
met huisgemaakte frieten en een gemengde groene salade.

Kiphotdog 		
		
c 5,50

met Drentse droge worst (kan ook vegetarisch)

Tomatensoep
met crème fraîche

c 16,50

met Lady’s blue van de biologische geitenhouderij en kaasmakerij
de Kruidenwei, zuringsalade en huisgemaakte ketchup

		
c 5,50
Varkenshotdog 		

c 16,50

met zuurkool, pickles en piccalilly-mayonaise

Bloemkoolsoep		
c 7,50
met Hollandse garnalen
Vegetarische burger

		
met gegrilde aubergine en uiencompote met een mint-yoghurtsaus

c 16,50

12 UURTJE HOF VAN SAKSEN		
c 12,50
“Dé Grand café klassieker”

Lamsburger van het Drentse Hoogveen 		

c 17,50

Drentse mosterdsoep, twee sandwiches belegd met Drentse grasham en
gerookte zalm en een Holtkamp rundvleeskroketje.

de burger wordt rosé gebakken
met hangop, groene pepers en asperges

Burger van het Drentse weiderund 		

TOSTI’S

c 18,50

de burger wordt rosé gebakken
met rookspek van het grasvarken en Drentse AA kaas van
kaas 		
c 4,50
kaasmakerij Karwij
ham - kaas 		
c 5,00

Geserveerd op de klassieke wijze.

KOUDE LUNCHGERECHTEN

SALADES

Carpaccio		
c 9,50
van gemarineerd weiderund met Parmezaanse kaas en vinaigrette
van oude balsamico

Onze salades worden geserveerd met Menno’s brood
en gezouten boter.
Quinoasalade

		
c 11,50
Vitello Tonato 		
c 10,50
met gedroogde abrikozen, vijgen, mesclun en Drentse AA kaas
dun gesneden kalfsmuis met tonijnmayonaise en gefrituurde kappertjes
van kaasmakerij Karwij

Geitenkaassalade

		
met geitenroomkaas van de biologische geitenhouderij en
kaasmakerij de Kruidenwei, appel, cranberry en honing

c 12,50

Caesarsalade 		

c 13,50

WARME LUNCHGERECHTEN

Uitsmijter Grand café 		
c 10,50
op brood van ‘Menno’ met boeren grasham en boerenkaas
(kan ook vegetarisch)

met gerookte kip of gerookte zalm, knoflookdressing, suikersla,
croutons en bacon

Roerei 		
c 11,00
met zalm, boeren grasham of boerenkaas

BROOD VAN ‘MENNO’: Al het brood wordt direct op de stenen vloer van de

Twee Holtkamp rundvleeskroketten		

oven gebakken. Er worden in de bakkerij drie mooie klassieke methoden gebruikt
om op een natuurlijke manier onweerstaanbaar lekker brood te bakken.

op brood van ‘Menno’ met boter en mosterd

Spies van kippendij		

c 17,50

het sappigste deel van de kip met satésaus, geserveerd met
huisgemaakte frieten en een gemengde groene salade

SANDWICHES

Onze sandwiches worden geserveerd op landbrood van ‘Menno’
of op traditioneel Frans meergranenbrood naar keuze belegd met:
Kaas van Drentse AA kaas van kaasmakerij Karwij 		
Ossenworst van het Drentse weiderund met truffelmayonaise
en pickles
Carpaccio met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas 		
Vitello Tonato, kappertjes, rode ui en kalfs- en tonijncrème
Warm gerookte zalm 		

c 11,00

Quiche van gegrilde groenten

		
c 17,50

c 6,50
c 8,50

met Lady’s blue van de biologische geitenhouderij en kaasmakerij
de Kruidenwei, hazelnoot en tuinkruidencrème

c 8,50
c 9,50
c 10,50

Gebakken zalmfilet		

LUNCHGERECHTEN KIDS
Soep van tomaten

		
c 3,50
soep van pomodori en een soepstengel

c 19,50

met aardappeltaart, asperges en gebrande citroenboter

DESSERT

Roomijs van Gosselaar
met slagroom

2 bollen
3 bollen

c 3,75
c 5,50

Al onze gerechten zijn oorspronkelijk, echt vers, gemaakt met respect voor
		
c 5,00
de omgeving en met bezieling bereid. We letten scherp op diervriendelijke
met boter en poedersuiker
omstandigheden, eerlijke handel en duurzaamheid.

Poffertjes

Mini Grand café burger 		
c 5,00
hamburger van het Drentse weiderund geserveerd met
frietjes en mayonaise

Informatie over de allergenen in onze gerechten overhandigen wij u graag.
Vegetarisch gerecht

DRANKEN

WIJNEN

FRISDRANKEN

MOUSSERENDE WIJNEN

Pepsi, Pepsi Max, Sisi, 7Up
Rivella, Bitter Lemon, Cassis, Tonic
DubbelFrisss, Ice Tea

c 2,50
c 2,50
c 2,50

SAPPEN
Tomatensap, appelsap
Verse jus d’orange

c 2,50
c 3,60

Prosecco Frizzante, Donini
Prosecco Rosado, Donini
Cava Brut, Clos Amador

per glas c 5,75
per glas c 5,75
per glas c 6,25

per fles c 27,50
per fles c 27,50
per fles c 37,50

per glas c 4,25
per glas c 4,25

per fles c 22,50
per fles c 22,50

per glas c 4,25

per fles c 22,50

per glas c 4,25

per fles c 22,50

per glas c
per glas c
per glas c
per glas c

4,75
5,00
7,75
7,95

per fles c
per fles c
per fles c
per fles c

23,50
24,50
36,75
37,75

per glas c
per glas c
per glas c
per glas c

4,75
6,75
7,75
8,75

per fles c
per fles c
per fles c
per fles c

23,50
34,50
38,50
42,50

HUISWIJNEN
Wit
Sauvignon, Sélection Cazal Viel
Chardonnay Santiago 1541

ZUIVEL
Melk, karnemelk
Chocomel, Fristi

c 2,20
c 2,50

WATER

Rood
Merlot, Sélection Cazal Viel

Rosé

Sourcy bruisend/plat (0,2L)
O2 water bruisend/plat (0,75L)

c 2,50
c 3,95

Malbec Elevado Rosé, Bodegas Salentein

OPEN WITTE WIJNEN
Eerlijke koffie, lekkere koffie. Onze koffie wordt gemaakt van bonen van topkwaliteit door vakbekwame mensen waarbij duurzaamheid en eerlijke handel belangrijke
uitgangspunten zijn. Stuk voor stuk belangrijke ingrediënten voor
het serveren van het ultieme kopje koffie.

Pinot Grigio, Masseria Trajone
Sauvignon Blanc, Laurent Miguel Perè & Fils
Grüner Veltliner Spiegel, Karl Steininger
Chardonnay Barrel Selection, Bodega Salentein

OPEN RODE WIJNEN
Meer informatie over onze koffieleverancier en alle koffies die wij serveren vindt u
op onze drankenkaart. Onze medewerkers overhandigen u deze graag.

WARME DRANKEN 			

SPECIALE KOFFIE

Thee
Thee kannetje
Verse muntthee
Caffè lungo, Espresso
Decafé
Cappuccino
Caffè latte
Latte macchiato
Dubbele espresso
Warme Chocomel
Slagroom

Irish coffee			
Spanish coffee
French coffee
Italian coffee
Baileys coffee
D.O.M. coffee
Dutch coffee
“Drentsche” coffee

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

2,40
3,95
3,50
2,40
2,60
2,60
2,60
2,60
2,80
3,50
0,75

c
c
c
c
c
c
c
c

6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95

c
c
c
c
c
c
c
c
c

2,75
2,75
3,50
5,00
5,00
5,00
5,50
5,50
4,50

BIEREN
Amstel 0.0
Brand tap
Brand Up
Maallust Weizen ‘De Kolonist’
Maallust Vienna ‘De Vagebond’
Maallust Blond ‘De Weldoener’
Maallust Dubbel ‘Mooie Madam’
Maallust Tripel ‘Zware Jongen’
Drentsche Schans ‘Olde Witte’

Maallust en Drentsche Schans zijn onze regionale bierleveranciers.
Deze speciaal bieren uit Drenthe worden gemaakt met de beste grondstoffen.
De bieren kenmerken zich door mooie hoparoma’s en worden op ambachtelijke
wijze gebrouwen, waardoor geur, smaak en voedingsstoffen optimaal bewaard
blijven. Meer informatie over de verschillende regionale bieren vindt u op onze
drankenkaart. Onze medewerkers overhandigen u deze graag.

Montepulciano, Epicuro
Tempranillo, Ramón Bilbao
Malbec Barrel Selection, Bodegas Salentein
Crozes-Hermitage, Ogier

Kleur, smaak en aroma maken iedere wijn uniek en karakteristiek. Onze Vinoteca
zorgt er voor dat al deze specifieke en unieke eigenschappen gewaarborgd blijven
en we u onze exclusieve open witte en rode wijnen per glas kunnen aanbieden.
Meer informatie over onze huiswijn en alle open witte wijnen en open rode wijnen
vindt u op onze drankenkaart. Onze medewerkers overhandigen u deze graag.

