Dranken
Warm
Verse biologische thee
Verse muntthee met honing
Verse gemberthee met limoen en honing
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Flat white
Espresso macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Warme chocolademelk
Slagroom
Irish coffee
Italian coffee
French coffee

€ 3,25
€ 3,95
€ 3,95
€ 2,95
€ 3,25
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 3,95
€ 3,45
€ 0,75
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

Onze melkkoffie is ook te verkrijgen met sojamelk of havermelk

Biologische en duurzame frisdranken
Lo Bros Kombucha ginger lemon
Lo Bros Kombucha raspberry lemon
Nix en Kix cucumber mint
Nix en Kix watermelon hibiscus
Nix en Kix mango ginger
Naturfrisk Organic gingerbeer
Naturfrisk Organic elderflower

€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95

Biologische sappen
Vers geperste sinaasappelsap
Schulp appelsap
Schulp appel-aardbeiensap
Schulp appel-vlierbessensap

€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95

Biologische melk/karnemelk

€ 2,50

Smoothie
Elke week een nieuwe smoothie met vers fruit of verse groenten van het seizoen
Kijk op de krijtborden of vraag onze medewerkers

€ 5,95

Voor de kinderen
Diksap in kinderbeker
Biologische drinkyoghurt van rood fruit in kinderbeker
Chocolademelk in kinderbeker
Flesje biologische appelsap

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,95

Bij Grand Café Groeneveld wordt gewerkt met overwegend biologische en/of duurzame streekproducten.
Ingrediënten worden zoveel mogelijk geoogst op het landgoed zelf of in de directe omgeving. Dit gebeurt
onder andere bij Hoeve Ravenstein of in onze eigen kruidentuin.
Heeft u een allergie? Meld het ons! Wij adviseren u graag.

Lieve gasten,
Ons restaurant is tijdelijk een zelfbediening restaurant.
Bestel uw eten en drinken bij de kassa, reken af,
u krijgt uw drankjes direct op een dienblad mee.
Neem plaats aan een tafel in ons Grand Café of op het terras.
Wij brengen uw eten aan tafel. Bevestig het nummer goed zichtbaar aan de bloempot op de tafel.
Hartelijk dank voor uw begrip!

Broodjes & wraps

Warme gerechten

Moestuin
Waldkornbol | gemarineerde rode kool | gegrilde courgette
gegrilde paprika | geroosterde pompoen | hummus | amandel

€ 8,50

Burger van eigen landgoed
krokante pancetta | kropsla | augurk | oude kaas
tomaat | rode ui | BBQ saus

€ 11,95

Oude kaas
Waldkornbol | oude kaas | tomatenchutney | kropsla

€ 8,50

Flammkuchen
crème fraîche | peer | hazelnoot | aceto balsamico
rucola

€ 13,50

Warme brie
donker boerenbrood | warme brie | honing
walnootsalsa | geroosterde paprika I rucola

€ 8,95

Ossenworst
Waldkornbol | ossenworst | kimchi | bosui | veldsla

€ 9,25

Gerookte zalm
getoast brioche | gerookte zalm | knoflookcrème
komkommer zoetzuur | rucola

€ 12,50

Wrap falafel
falafel | wortel | komkommer | tomaat
yoghurt crème | mesclun sla | feta

€ 7,95

Wrap kip
gemarineerde kip | kaas | komkommer
Romaine sla | basilicum crème

€ 8,95

Salades geserveerd met Pain de Mer breekbrood en gezouten roomboter.

Boerenkroket of groentekroket
€ 6,95
rustiek brood | biologische boerenstoofvlees- of groentekroket
Zaanse mosterd
Grilled tuna sandwich
gegrilde sandwich | belegen kaas | tonijn
ravigottesaus

€ 7,95

Zoete aardappelfriet
kerriecrème

€ 5,25

Boerenfriet
met of zonder kruiden | mayonaise

€ 3,95

Borrel
Ambachtelijke bitterballen 6 stuks
puur rundvlees | mosterd

€ 5,95
€ 8,50

Diamanthaas
gebakken paddenstoelen | broccoli | rettich | sesamdressing

€ 11,50

Ambachtelijke bitterballen 9 stuks
puur rundvlees | mosterd

€ 9,95

Vergeten groenten
wortel | knolselderij | pastinaak | pompoen | linzen
hazelnoot | amandeldressing

€ 9,50

Bittergarnituur 12 stuks
chilisaus | mosterd
Nacho’s
tomatensalsa | guacamole

€ 8,50

Kaastengels 6 stuks
oude kaas | chilisaus

€ 7,95

Soepen geserveerd met Pain de Mer breekbrood en gezouten roomboter.
Tomatensoep
croutons

`

€ 6,95

Pastinaaksoep
pastinaak | amandelen | rozemarijnolie

€ 8,50

Franse uiensoep
kaasstengel

€ 6,95

Zoet
Crème van chocolade
€ 6,50
pecannoten frangipane | pure chocolade ganache | lemon curd
Parfait van witte chocolade en pistache
sinaasappel | kruimeldeeg

€ 5,50

