Grand café de Zon
Menukaart

Lunchgerechten
(te bestellen tot 16:00 uur)
Soepen
Zachte knoflooksoep
Tomatensoep met room en gehaktballetjes
Uiensoep met een gratineert broodje
Vegetarische mosterdsoep

€ 6,50
€ 6,€ 5,50
€ 5,50

Specials
12 uurtje, rundvleeskroket op brood, uitsmijtertje op brood, rundvleessalade
en een kopje tomatensoep

€ 10,25

Vegetarisch 12 uurtje, groentekroket op brood, uitsmijtertje op brood,
aardappelsalade en een kopje mosterdsoep

€ 10,25

Warme broodjes
Twee rundvlees kroketten op brood met mosterd
Twee garnalen kroketten op brood met mosterdmayonaise
Twee kaas kroketten op brood met mosterd
Broodje geitenkaas met noten en honing
Broodje chorizo, met gesmolten kaas, pesto, en cashewnoten
Broodje kip teriyaki, met zoet pittige saus en frisse salade
Panini met ham en kaas
Panini met kip en pesto

€ 8,€ 9,€ 8,€ 8,50
€ 9,€ 10,€ 6,25
€ 6,75

Salades (worden geserveerd met brood en boter)
Geitenkaassalade, gemengde salade met geitenkaas, noten en honing
Carpacciosalade, met oude kaas, truffelmayonaise en pijnboompitten
Surf & turf salade, ossenhaaspuntjes en gebakken gamba’s
Caesar salade, met gegrilde kippendijen, croutons en kaas

€ 13,€ 15,€ 16,€ 14,-

Lunchgerechten
(te bestellen tot 16:00 uur)

Koude broodjes
Broodje carpaccio, met oude kaas, pijnboompitten, truffelmayonaise en salade € 11,Broodje zalm, met frisse salade mosterdsaus en kruidenroomkaas
€ 9,Broodje Iberico, Spaanse ham met olijven, ui, balsamico en tomaat
€10,Eitjes
Uitsmijter de Zon, met ham en gesmolten kaas
Boerenomelet, met spek, ui en verse dag groenten

€8,25
€ 9,-

Burgers (word geserveerd met huisgemaakte hamburgersaus, mayonaise en friet)
De Zon burger, rosé gebakken rundvleesburger met gesmolten kaas en ui
Big burger, twee rosé rundvleesburgers met kaas, jalapenos, atjar en bacon
Vegetarische burger, met atjar salade en jalapenos

€ 16,50
€ 19,50
€ 15,-

Hapjes

(Gehele dag te bestellen)
Stokbrood, met knoflooksaus en kruidenboter
Broodplankje, met olijven en 3 sausjes
Punt zak friet, met mayonaise
Punt zak zoete aardappelfriet, met Brandermayonaise
Portie bitterballen, 8 stuks met mosterd
Portie gefrituurde snacks, 12 stuks met chilisaus, mayonaise en mosterd
Portie kaassticks, 10 stuks met chilisaus
Nacho’s met kaas en salsa saus
Nacho’s de luxe, met gesmolten kaas, jalapenos, gehakt en sausjes

€ 5,€ 6,25
€ 3,50
€ 4,25
€ 7,€ 7,€ 8,€ 6,€ 10,-

Diner

(te bestellen vanaf 17:00 uur)
Om te beginnen
Stokbrood met knoflooksaus en kruidenboter
Broodplankje met olijven en 3 sausjes
Nacho’s met kaas en salsa saus

€ 5,€ 6,25
€ 6,-

Voorgerechten
Zonnige carpaccio, met truffelmayonaise, oude kaas, pijnboompitten en frisse salade
Gebakken gamba’s, met Spaanse pepers en knoflook
Bruschetta, met bospaddenstoelen, bietencarpaccio en geitenkaas
Winterse salade, met Iberico ham, bospaddenstoelen en stoofpeertje

€ 11,€ 12,€ 9,€ 10,-

Soepen (worden geserveerd met brood en boter)
Zachte knoflooksoep
Tomatensoep met room en gehaktballetjes
Uiensoep met een gratineert broodje
Vegetarische mosterdsoep

€ 6,50
€ 6,€ 5,50
€ 5,50

Salades te bestellen als voorgerecht of hoofdgerecht (worden geserveerd met brood en boter)
Geitenkaassalade, gemengde salade met geitenkaas, noten en honing
Carpacciosalade, met oude kaas, truffelmayonaise en pijnboompitten
Surf & turf salade, ossenhaaspuntjes en gebakken gamba’s in een gemengde salade
Caesar salade, gemengde salade met gegrilde kippendijen, croutons en kaas

€ 10,€ 12,€ 13,€ 11,-

€ 13,€ 15,€ 16,€ 14,-

Diner

(te bestellen vanaf 17:00 uur)
Hoofdgerechten (worden geserveerd met friet, salade en warme groente)
Homemade schnitzel, met champignonroomsaus of Stroganoff saus
Saté de Zon, kippendijen met satésaus, kroepoek en atjar salade
Gebakken zalmfilet, met Hollandaise saus
Kalfs rib-Eye, met jus
Tournedos, met pepersaus
Malse spareribs, met knoflooksaus en BBQ-saus

€ 16,50
€ 16,€ 22,50
€ 24,50
€ 28,50
€ 19,50

Winterse pannetjes (worden geserveerd met friet, salade en warme groente)
Vispotje, diverse soorten vis in een Madeira saus en verse groente
Kip Stroganoff potje, gebakken kipdijen in Stroganoffsaus
Vegetarisch groente potje, gestoofde verse groente met een romige saus

€ 19,50
€ 18,50
€ 16,50

Burgers (worden geserveerd met huisgemaakte hamburgersaus, mayonaise en friet)
De Zon burger, rosé gebakken rundvleesburger met gesmolten kaas, gebakken ui en sla
Big burger, twee rosé gebakken rundvleesburgers met kaas, jalapenos, atjar, en bacon
Vegetarische burger, met atjar salade en jalapenos

€ 16,50
€19,50
€ 15,-

Nagerechten
Arretjescake, met boerenroomijs en slagroom
Choco coupe, chocolade ijs met gekruimelde koek, pure chocolade en slagroom
Liefmans coupe, mascarpone met bastognekoek, kersen en rood fruit
Tiramisu met lange vingers
Brownie met bol vanille-ijs en slagroom
Grand dessert om te delen, (te bestellen vanaf 2 personen)

€ 5,25
€ 6,25
€ 6,75
€ 6,50
€ 6,25
€ 8,- p.p.

Koffie compleet
€ 9,75
Kop koffie, cappuccino of thee met een likeurtje (ernaast) naar keuze met diverse lekkernijen
Keuze likeur: Cuarenta Y Tres, Amaretto, Tia Maria, Baileys, Grand Marnier of Limoncello)

Kids menukaart
(te bestellen tot 12 jaar)

Te bestellen met de lunch & diner
Lunchgerechten
Tosti met ham en kaas en ketchup
Stokbroodje wit met kaas

€ 4,50
€ 3,50

Voorgerechten
Tomatensoep met gehaktballetjes
Stokbrood met kruidenboter en knoflooksaus

€ 4,€ 3,50

Hoofdgerechten
Patat met kipnuggets, frikandel of kroket
Pannenkoek naturel of met spek

€ 6,50
€ 6,-

Nagerechten
Bol vanille-ijs met slagroom
Raketje

€ 4,€ 1,50

3-gangen keuzemenu
(te bestellen vanaf 17:00 uur)
Voorgerechten
•
•
•

Zachte knoflooksoep
Winterse salade met Iberico ham, bospaddenstoelen, stoofpeertje
Bruschetta met bospaddenstoelen, bietencarpaccio en geitenkaas

Hoofdgerechten
•
•
•

Vispotje, diverse soorten vis in een Madeira saus en verse groente
Kalfs rib-Eye met jus
Vegetarisch groente potje, gestoofde verse groente met een romige saus

Worden geserveerd met friet, salade en warme groente.

Nagerechten
• Liefmans coupe, mascarpone met bastognekoek, kersen en rood fruit
• Tiramisu met lange vingers

3-gangen keuzemenu € 35,- p.p.

