Grand café

N°9
Lunchkaart
12:00 - 16:00

Al onze gerechten worden dagvers bereid,
tevens wordt er gewerkt met seizoensproducten.
Op deze manier willen wij keer op keer een heerlijke maaltijd aan u serveren.
Wij serveren geen kraanwater.
✓ = Vegetarisch mogelijk
Website: grandcafeno9.nl
Facebook: Grand Cafe No9
E-mail: info@grandcafeno9.nl
Telefoonnummer: 0187-769040

Grand café N० 9
Broodjes

Flammkuchen

Broodje beenham met honingmosterdsaus
8.5

Flammkuche pizza met tomatensaus,
champignon en kaas
9.5

Broodje carpaccio met truffelmayo,
pijnboompitten, kappertjes, spekjes,
zongedroogde tomaatjes en grana
padano
13.5

Flammkuche met tonijnsalade, olijven, ei
en tomaat
13.5

Broodje brie met honing en walnoten
9
Broodje Noordzeesalade met krabsalade,
gerookte zalm en Hollandse garnalen
11
Kroketten met brood
keuze uit garnalen- of bourgondische
kroketten

9.5
Club sandwich met gegrilde kip, bacon, ei,
kaas, ham en truffelmayo
11.5

Focaccia's
Focaccia met geitenkaas en noten
10.5
Focaccia met gerookte zalm en dillemayo
11
Focaccia met avocado
9.5

Eiergerechten
12 uurtje vlees
Ei, kroketje, kaas en tomatensoep

14
12 uurtje vis
Ei, garnalenkroketje, krabsalade en
kreeftensoep

16.5
12 uurtje vega
Ei, avocado, kaas en tomatensoep

14
Uitsmijter
Naturel, ham kaas en/of spek

9.5
Uitsmijter carpaccio
14.5
Omelet
naturel, zalm of boeren

12.5

Grand café N० 9
Soepen
Huisgemaakte tomatensoep
7.5
Franse uiensoep met kaas crostini
7.5
Huisgemaakte kreeftensoep
12

Plate service
Steak van het rund
geserveerd met friet, salade en saus naar
keuze (pepersaus/champignonroomsaus)

24.5
Sliptongen in de boter gebakken
geserveerd met friet, salade en remoulade

24.5

Maaltijdsalades
Maaltijdsalade met scampi's
17.5
Maaltijdsalade met geitenkaas
17.5
Maaltijdsalade met spek, ui en
champignon
17.5

Voor bij de borrel
Mix bittergarnituur (12 stuks)
10
Bourgondische bitterballen (6 stuks)
7
Uienringen
6.5
Kaasloempia's (8 stuks)
9
Butterfly garnalen (8 stuks)
8.5
Yakitori spiesjes (6 stuks)
8.5
Mini frikandellen (8 stuks)
6
Nacho's met guacamole en jalapeños
9.5
Nacho's met tomatensaus en gehakt
11
Borrelplank
Brood en smeersels, verschillende snacks,
vanaf 2 personen

8.5 p.p.
Luxe borrelplank
Combinatie van luxe hapjes, brood en snacks,
vanaf 2 personen

13.5 p.p.

