
BOTERHAMMEN 	
(biologisch donker of licht van Carl Siegert) 
geserveerd met salade van het seizoen

KROKETTEN	 7.5	
Twee kroketten met mosterd

KAASKROKETTEN	 8.5	
Twee kaaskroketten met mosterdmayonaise

KIP	CLUB	SANDWICH	 9.5 
crispy cornflakes kip, kaas, tomaat, salade en 
kerrie mayonaise

LICHT	GEROOKTE	CARPACCIO		 9.5   
Rucola, crispy Reypenaer, fenegriek mayonaise en
gemarineerde tomaat

UITSMIJTER	PLEIN	7	 9.5
Drie vrije uitloopeieren met gerookte rosbief, tomaat, 
Reypenaer en groene kruiden

UITSMIJTER		 8.5
Drie vrije uitloopeieren ham/spek/boerenkaas

PAN TOSTI’S 	
(biologisch donker of licht van Carl Siegert) 
geserveerd met salade van het seizoen

• Boerenkaas en beenham	 5.5
• Geitenkaas, bietjes en aceto balsamico   6.5
• Boerenkaas, tomaat en BBQ saus 5.5

SOEP klein	4	/	groot	6.5	
geserveerd met biologisch brood en boter

TOMATENCRÈMESOEP
Pomodori tomaten, pesto en room 

DAGSOEP

VOOR KIDS

2	MINI	BRIOCHE	BOLLETJES	 4.5
Met kaas, ham, knakworst, hagelslag, aardbeienjam 
of chocoladepasta

TOSTI	HAM	KAAS	 3
Wit casinobrood met boerenkaas en ham

3	MINI	PANNENKOEKEN	 4.5
Stroop, suiker en chocoladepasta

BROODJE  11  
RUNDERBURGER   
 
Brioche bol, tomaat, cheddar spread en smokey  
uiensaus

PLEIN 7 SPECIALS 

LUNCH PLEIN 7 10 
Wisselend, vraag er naar of zie het krijtbord

WRAP MET GEROOKTE ZALM  8.5 
Roomkaas, rucola en gepekelde sjalot

SALADES klein 9.5 / groot 13.5 
geserveerd met biologisch brood en boter

GEKARAMELISEERDE GEITENKAAS
Couscous, bietjes en mayonaise van pijnboompit

LICHT GEROOKTE CARPACCIO
Rucola, crispy Reypenaer, fenegriek mayonaise en 
gemarineerde tomaat

CRISPY KIP
Crispy cornflakes kip, appel, tomaat, kerrie mayonaise 
en groene kruiden

WIST JE DAT PLEIN 7 
	
•	MET	VOORNAMELIJK	BIOLOGISCHE	
	 EN	STREEKPRODUCTEN	WERKT	
	
•	MEEL	VAN	MOLEN	DE	WINDHOND		
	 GEBRUIKT	VOOR	DE	PATISSERIE	
	
•	OOK	HEERLIJKE	&	UITGEBREIDE		
	 HIGH	TEA’S	VERZORGT	
	
•	PRACHTIGE	RUIMTES	VERHUURT	
	 VOOR	UW	PRIVÉ	DINER,	FEESTJE		
	 OF		VERGADERING	
	
•	OOK	TE	VOLGEN	IS	OP	FACEBOOK		
	 EN	INSTAGRAM

LUNCH VAN 11.30 UUR 
TOT 16.30 UUR
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GRAND CAFÉ WOERDEN



 

BITES

PUURZAAM BROOD 4.5
Brood van Carl Siegert met huisgemaakte kruidendip 

SMULPLANK 12.5
Olijven, worst, vleeswaren, kazen uit de regio met 
notenvijgenbrood, brood met dipjes en crudités van 
seizoensgroente

VOOR

LICHT GEROOKTE CARPACCIO    9.5
Rucola, crispy Reypenaer, fenegriek mayonaise, 
gemarineerde tomaat 

GEROOKTE ZALM 9.5
Groene kruiden, mayonaise van pijnboompit, bosui 
en geroosterde paprika 
 
TONIJN TARTAAR 9.5
Kerrie mayonaise, gepekelde sjalot en crispy wonton 

TOMATENCRÈMESOEP KLEIN 4 / GROOT 6.5
Pomodori tomaten, pesto en room

GEMARINEERDE RODE BIET 9.5   
Geitenkaas, koriander, aceto balsamico en couscous 

GEROOKTE EENDENBORST  9.5   
Koriander hummus, zoete aardappelchips, artisjok 
en geroosterde bloemkool

 
VOOR DE KIDS 

FRIETJES 4.5 
Mini-frikandellen, kipnuggets of kroketje 

PIZZA MARGHERITA  6.5
Tomaat en kaas

3 MINI PANNENKOEKEN 4.5
Stroop, suiker en chocoladepasta 

SPECIALS PLEIN 7  
wisselend, vraag er naar of zie het krijtbord

SALADES klein 9.5 / groot 13.5 
Kijk voor onze verschillende salades 
op de lunchkaart (z.o.z.)

Onze producten kunnen allergenen bevatten. 
Heeft u een allergie? Meld dit bij onze bediening

HOOFD

VIS VAN DE DAG 19.5 
Met wisselend bijpassend garnituur

STEAK VAN DE DAG 18.5
Artisjok crème, seizoen groente,piri piri aardappel
en knoflookjus 

SATÉ VAN KIPPENDIJEN  16.5
Huisgemaakte pindasaus, cassave kroepoek, atjar
en geroosterde prei

HUISGEMAAKTE RUNDERBURGER 16.5
Brioche bol, sla, cheddar spread en smokey uiensaus

TOURNEDOS (180 GRAM) 25
Aardappelgratin, peultjes en pepersaus

LANGZAAM GEGAARDE PARELHOEN 18.5
Pastinaak crème, gepofte ui, coppa di parma krokant, 
geroosterde aardappels en sherry jus

RAVIOLI   17.5
Van paddenstoel en kastanje, aubergine en luchtige 
parmezaan saus

SHARED DINING   19.5
Verschillende vis, vlees en vegetarische gerechtjes om 
te proeven en te delen. Vanaf 2 personen te bestellen

KAASFONDUE  19.5   
Stokbrood, verschillende soorten groente. Vanaf 2
personen te bestellen

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een 
salade van het seizoen en verse friet

DESSERTS

PAVLOVA 7.5
Rood fruit, vanille crème fraiche en tonka bonen ijs

STROOPWAFELBAVEROIS 7.5
Chocolade crème en koffie ijs

MACARONS  7.5
Van blauwe bes en lavendel, witte chocolade crème 
en gepofte yoghurt rijst

WARME APPELCRUMBLE 7.5
Boerenjongens en walnoot roomijs

KAAS 8
Selectie van mooie Nederlandse kazen. Geserveerd 
met vijgenbrood en appelstroop

KINDERIJS 4.5
Vanille ijs met smarties en slagroom in een vrolijke
beker om mee te nemen!

DINER VANAF 
17.00 UUR

GRAND CAFÉ WOERDEN


