Warme dranken
Koffie
Cappuccino
Plukaccino
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Latte Macchiato caramel
Ristretto
Dubbele Ristretto
Extra shot espresso

1.95
2.30
2.90
1.95
2.75
2.30
2.55
2.85
1.95
2.75
0.75

(Alle koffie is ook cafeïnevrij verkrijgbaar)

Thee

1.95

(Diverse smaken)

Verse muntthee
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom

Frisdrank
Diverse soorten

2.30
2.35
2.65

MENU
KAART
DE
PLUK

2.10

Bieren

OPENINGSTIJDEN KEUKEN
Tapje
2.10
10.00 - 15.00
Flesje Hertog Jan
2.30
Malt bier
2.30
Radler | ook in 0.0% verkrijgbaar
2.30
La Trappe Dubbel
4.10
La Trappe Tripel
4.60
La Trappe Witbier
4.40
Seizoensbier van de tap | vraag ernaar aan de bar
dagprijs
		

Huiswijnen
Droge witte wijn
Zoete witte wijn
Rosé
Rode wijn

Bij de koffie

3.10
3.10
3.10
3.10

Toef slagroom
Taartpunt van de dag
Tony’s Chocolonely (47 gram)

0.50
3.00
1.70

Assortiment snoep en chips
Candybar

0.85
1.15
Waar zorg, welzijn en cultuur samenkomen

Broodjes

Tosti, panini’s & uitsmijters

Vers afgebakken broodjes - Keuze uit wit of bruin
Gezond
Sla | ham | kaas | tomaat | komkommer | ei | bijpassende saus

5.30

Gerookte kip
5.95
Gerookte kip | sla | komkommer | tomaat | honingdille dressing |
pijnboompitten

Kinder tosti
Twee sneetjes brood | kaas | ham

3.50

Tosti traditioneel
Drie sneetjes brood | kaas | ham | huisgemaakte tostisaus

4.80

5.80

Tosti pittig
Drie sneetjes brood | kaas | ham | sambal

5.15

Tonijnsalade
Huisgemaakte salade | rode ui | kappertjes |
zongedroogde tomaten

5.40

Brie
Gepasteuriseerde brie | sla | walnoten | honing |

5.80

Italiaanse tosti
Drie sneetjes brood | mozzarella | tomaat |
pesto | huisgemaakte tostisaus
Tosti brie
Drie sneetjes brood | brie | walnoten | honing

5.40

Broodje van de dag
Broodje kroket
Broodje frikandel

dagprijs
4.15
3.65

Specials
Wrap humus
Wrap | humus | rucola | gegrilde groenten |
komkommer | tomaat | pijnboompitten

6.80

Wrap gerookte kip
Wrap | gerookte kip | kruidenkaas | komkommer | tomaat |
sla | pijnboompitten | truffelmayonaise

6.80

Panini ham | kaas
6.25
Panini mozzarella | tomaat | pesto
6.75
Panini kip | pesto | mozzarella
6.80
Panini gegrilde groenten | kaas
6.80		
		
Uitsmijter
5.30
Ham of spek | kaas | twee eieren | twee sneetjes brood
Uitsmijter extra
Ham of spek | kaas | drie eieren | drie sneetjes brood

6.30

Snacks en borrelhapjes
Soep van de dag
Met stokbrood en kruidenboter

5.65
+ 1.50

Frisse salades

Met zorg samengesteld en vers voor u bereid.
Met stokbrood en kruidenboter

Lekker voor bij de borrel

Portie bitterballen (10 stuks)
Bittergarnituur (8 stuks)
Frikandel
Rundvleeskroket
Groentekroket
Portie friet met snack
Frikandel of kroket | bakje rauwkost | saus naar keuze

+ 1.50

Tonijn
Sla melange | komkommer | tonijn | kappertjes |
rode ui | zongedroogde tomaten | walnoten |
truffelmayonaise | pijnboompitten

7.30

Gerookte kip
Sla melange | tomaat | gerookte kip | komkommer | ei |
truffelmayonaise | pijnboompitten

7.80

Gegrilde groenten
Sla melange | gegrilde groenten | mozzarella |
komkommer | olijfolie | pijnboompitten |

7.80

Grand Café
Wifi netwerk: PLUK_FreeWifi
Wachtwoord: Kopjekoffie?
Heeft u een allergie, meld het ons.
U kunt uw bestelling doorgeven aan de bar, vanuit daar
helpen wij u graag verder. Het is niet toegestaan uw eigen
consumpties te gebruiken in het Grand Café.

4.50
4.50
2.70
3.15
3.15
7.70

