
Grand Café de Zon Kerkstraat 20 7471 AK Goor 

0547 – 272025 info@grandcafedezon.nl 

 

Bezorgen  

Woensdag t/m zondag van 17:00 tot 20:00 uur  

Wij bezorgen bij een besteding vanaf € 15,- 

 

Bezorgkosten  

Bezorgen in Goor: 

Bij besteding onder de € 20,- zijn de bezorgkosten € 4,50 

Bij besteding boven de € 20,- bezorgen wij gratis  

 

Bezorgen buiten Goor: € 4,50 
 

 

 Afhalen  

Woensdag t/m zondag van 16:00 tot 20:00 uur 

 

 

Telefonisch bereikbaar – 0547 272025 

Woensdag t/m zondag van 11:00 tot 19:30 uur   

 

 

Betalen 

Alleen met de pin mogelijk 
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Stokbrood    € 3,50 

met kruidenboter en knoflooksaus  

 

Zonnige carpaccio  € 9,- 

met oude kaas, salade, truffelmayonaise en pijnboompitjes 

 

Bietencarpaccio   € 8,50 

met geitenkaas, honing en noten  

 

Mosterdsoep  € 4,50 

vegetarische soep met croutons en kaas 

 

 

 

Friet met kipnuggets € 6,- 

voorzien van appelmoes en mayonaise 

 

Friet met frikandel € 6,- 

voorzien van appelmoes en mayonaise 

 

Friet met spareribs  € 7,50 

voorzien van appelmoes en mayonaise 

 

Friet met bitterballen € 6,50 

voorzien van appelmoes en mayonaise 

 

Friet met kaasstengels  € 6,50 

voorzien van chilisaus en mayonaise   
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De Zon burger   € 11,- 

rundvleesburger met sla, gesmolten kaas en gebakken ui 

 

Spareribs    € 18,- 

varkens ribbetjes met BBQ saus en warme groente 

 

Saté de Zon    € 12,50 

kippendijen met satésaus, kroepoek en atjar salade 

 

Biefstukpuntjes   € 15,- 

gebakken met champignons en ui en warme groente 

 

Steak     € 15,50 

Entrecote met jus en warme groente 

 

Gevulde paprika    € 11,50 

gevuld met verse seizoensgroenten en roquefortsaus 

 

Zalmfilet     € 16,50 

met remouladesaus en warme groente  

 

Maaltijd Caesarsalade   € 12,- 

groene gemengde salade met gegrilde kippendijen en oude kaas 

 

 

* Bij de hoofdgerechten kunt u kiezen tussen friet of aardappelgratin  

 



Grand Café de Zon Kerkstraat 20 7471 AK Goor 

0547 – 272025 info@grandcafedezon.nl 

 

 

Zoete aardappel friet    € 3,50 

met knoflookmayonaise 

 

Portie friet      € 3,- 

met mayonaise  

 

Aardappelgratin     € 3,00 

romige gegratineerde aardappel  

 

Warme groente    € 3,50 

verse seizoensgroenten 

 

Salade      € 2,50 

frisse salade met komkommer en tomaat  

 

Nacho’s      € 8,- 

met gesmolten kaas, tomaat, ui, gehakt, jalapenos en diverse sausjes  

 

 
 

Arretjescake     € 3,50 

Chocolade cake met biscuit 
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Elke dag een actie bij de Zon 

 

 

 

 Spareribs met BBQ saus      € 15,- 

 Steak: entrecote met jus      € 12,50  

 Zalmfilet met remouladesaus      € 14,50 

 Hamburger met sla, gesmolten kaas en gebakken ui € 9,50 

 Kippendijen met satésaus, kroepoek en atjar salade € 10,- 
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De hele maand december 
 

 

Hazenpeper       € 15,50 

wildstoof van de haas met rodekool en een stoofpeertje 

 

Hertenbiefstuk       € 17,50 

rosé gebakken met rodekool en een stoofpeertje  

 

Wilde eendenborstfilet & eendenbout   € 17,50  

met sinaasappel jus, rodekool en een stoofpeertje  

 

 

*De wildgerechten worden met aardappelgratin geserveerd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


