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MENU



Voorgerechten              

• Vitello Tonato. Zacht gegaard kalfsvlees in tonijnsaus.
• Romige bospaddenstoelensoep.
• Buideltje van geitenkaas op een bedje van sla.

      * Tip! Vers afgebakken breekbrood met tapenade en kruidenboter € 5,00

€ 7,50

Hoofdgerechten              

• Gebakken varkenshaas op een bedje van risotto, pompoen, courgette en 
roomkaas. 

• Gegrilde diamanthaas Stroganoff met aardappel rösti en seizoensgroenten.
• Gebakken schelvisfilet met een puree van knolselderij en hazelnoten. 
• Schelp van bladerdeeg gevuld met een puree van knolselderij,  

bospaddenstoelen en geraspte oude kaas.

Alle bovenstaande gerechten worden geserveerd met salade en friet.

€ 17,50

Dessert              

• Grand dessert (mix van meerdere kleine desserts).
• Kopje koffie/thee met huisgemaakte truffels.

€ 5,00

Deze gerechten zijn vegetarisch.

MENUKAART

Heeft u bepaalde dieetwensen? Overleg dit met ons. Wij adviseren u graag 
over onze gerechten.

Hartelijk welkom in ons Grand Café. Wist u dat u voorafgaand aan de 
theatervoorstelling kunt genieten van het speciale theatermenu? Voor dit 
3-gangenmenu (à € 24,50) kunt u kiezen uit onderstaande gerechten. 
Uiteraard is het ook mogelijk de gerechten los te bestellen. 


