Dranken
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Warm
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

€ 2,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 2,90
€ 2,95
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,95
€ 2,95
€ 2,90
€ 3,90
€ 2,95
€ 0,45
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75

Al onze melkkoffies zijn ook te verkrijgen met sojamelk of havermelk

Koud
Diverse frisdranken
Vers geperste sinaasappelsap
Biologische melk/karnemelk

€ 3,45
€ 3,95
€ 1,95

Biologische sappen van Schulp
Schulp sinaasappelsap
Schulp appelsap
Schulp appel-aardbeiensap
Schulp appel-vlierbessensap

€ 3,65
€ 3,65
€ 3,65
€ 3,65

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

€ 4,95

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

€ 1,50
€ 1,95
€ 1,95
€ 3,65

Biologische frisdranken per glas
Dietz Juiz - rabarber | lavendel | soda
Vigo Kombucha – bruisend | acai
The Feel Good – sinaasappel | mango
All I Need – sencha | agave

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

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.

Ontbijt gehele dag beschikbaar

Warme gerechten
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Boerenyoghurt
warme compôte van bramen en frambozen | granola

€ 4,95

Fruitsalade
fruit van het seizoen

€ 5,95

Breakfast bowl
gestoomd ei | runderworst | tomaat | paddenstoelen | pesto

€ 7,95

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

€ 8,50

Gemarineerde rosbief
€ 7,95
Waldkornbol | gemarineerde rosbief | mierikswortel | groene kruidenmayonaise
Notenkaas van eigen landgoed
€ 8,75
boerenbrood | pecan-walnoten kaas van Hoeve Ravenstein | appelchutney
Gerookte zalm
brioche toast | baharat crème | zoetzure komkommer

€ 9,95

Grilled tuna sandwich
gegrilde sandwich | belegen kaas | tonijn | ravigotte saus

€ 7,95

Burger van eigen landgoed
€ 10,95
krokante pancetta | Romaine sla | augurk | tomaat | rode ui | oude kaas
van eigen landgoed | country ketchup- of jalapeno mayonaise
Boerenfriet
met of zonder kruiden | mayonaise

€ 3,95

Zoete aardappelfriet
kerriecrème

€ 4,95

Boerenkroket
€ 6,95
rustiek brood | biologische boerenstoofvlees kroket | Zaanse mosterd
Groentekroket
rustiek brood | biologische groentekroket | Zaanse mosterd

€ 6,95

Flammkuchen blauwe kaas
€ 12,95
blauwe kaas van Hoeve Ravestein | peer | hazelnoot | Aceto balsamico
Flammkuchen pulled chicken
pulled chicken | rode ui | tomaat

€ 11,95

Desserts
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Soepen geserveerd met Pain de Mer breekbrood en gezouten roomboter.
Dit brood is bereid met gezuiverd zilt zeewater uit Nationaal Park de Oosterschelde.
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Zoete aardappelsoep
mozzarella | pesto

€ 6,95

Hollandse tomatensoep
croutons

€ 6,95

Bospaddenstoelensoep
crostini

€ 6,95

Proeverij van 2 soepen
brood | gezouten roomboter

€ 8,50

Salades geserveerd met Pain de Mer breekbrood en gezouten roomboter.
Dit brood is bereid met gezuiverd zilt zeewater uit Nationaal Park de Oosterschelde.
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Oude geitenkaas van eigen landgoed
groene linzen | oude geitenkaas van Ravestein | pompoen |
shiitake | gepofte sjalot | korianderdressing

€ 11,95

Geroosterde entrecote
entrecote in sojamarinade | geroosterde groenten I sesam

€ 10,50

Dame Blanche
vanille roomijs | chocoladesaus | hazelnoten crunch | slagroom

€ 6,75

Koninklijke wafels
krokante wafel | abrikozenjam | roze peper | chocolade ganache

€ 5,75

Kinderijsje Meneer de Uil
twee bolletjes ijs (vanille en aardbei) | bosvruchten | chocoschors

€ 4,75

Kindertoetje van Truus de Mier
hangop met bosvruchtensaus | slagroom | kletskop

€ 3,75

Wist u dat…
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er gratis wifi beschikbaar is? Selecteer het netwerk van Staatsbosbeheer.
onze koffie gemaakt wordt van bonen met het Rainforest Alliance keurmerk?
er aan de muur in ons Grand Café, en op de showtafels op onze terrassen
“leesvoer” te vinden is?
wij in het Grand Café en op het terras een kinderspeelhoek hebben?
wij ook waardebonnen verkopen? Leuk om te geven en om te krijgen!
er op de showtafels op onze terrassen gratis zonnebrandcrème
beschikbaar is?
er hondenkoekjes en bakken water beschikbaar zijn voor uw viervoeter?
u ook uw verjaardag of jubileum bij ons kunt vieren?
onze locatie beschikbaar is voor gezelschappen tot 150 personen?
de foto’s aan de muur van ons Grand Cafe ook te koop zijn?
Heeft u een allergie? Meld het onze medewerkers. Zij adviseren u graag
over de ingrediënten van onze gerechten.

