
Grand café de Zon 
 

Welkom bij de Zon. Kent u het nog van de discotheek van vroeger?  
Sinds 01-10-2019 hebben wij ‘Lars Stegeman & Tessa van Akker’ (toen allebei 23 jaar oud) Grand café de Zon 
overgenomen. Twee maanden nadat wij het hadden overgenomen, hebben wij de zaak in januari 2020 een 
maand gesloten gehad om alles op te knappen. Van de keuken renoveren tot het plafond schilderen, alles is 
opgefrist en de hele zaak en terras zijn voorzien van nieuwe meubels. Ook hebben wij boven een vergaderzaal 
gemaakt voor maximaal 30 personen. Na twee moeilijke jaren i.v.m. het Corona-virus heten wij jullie van harte 
welkom in ons grand café. Lars runt als chef-kok de keuken en Tessa de bediening. Wij hopen dat jullie heerlijk 
kunnen genieten van een borrel, lunch of diner. Ook kunt u bij ons terecht voor een high tea/wine/cocktail of 
high beer, of voor feesten en partijen tot een maximum van 150 personen.  
 
Voor meer informatie mail ons en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op: (info@grandcafedezon.nl)  
U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen: 0547-272025. 
 

 
 
 
    
 
 

 
 
 
Openingstijden keuken 
11:00 uur tot 20:30 uur 

 
 

Kijk voor de actuele openingstijden en meer informatie op onze website: www.grandcafedezon.nl  
Of like onze Facebook & Instagram pagina om op de hoogte te blijven van onze acties. 

 
  



Lunchgerechten  

(te bestellen tot 16:00 uur)         = Vegetarisch 
 
Soepen (worden geserveerd met brood en boter) 

Vegetarische mosterdsoep met croutons en kaas       € 5,50 
Tomatensoep met room en gehaktballetjes        € 6,00 
 
Specials 
12 uurtje 
Rundvleeskroket op brood, gebakken ei op brood met ham en kaas,  
rundvleessalade en een kopje tomatensoep        € 11,00 
 

Vegetarisch 12 uurtje 
Groentekroket op brood, gebakken ei op brood met kaas, aardappelsalade  
en een kopje mosterdsoep          € 11,00 
 
Warme broodjes 

Twee kaas kroketten op brood met mosterd        € 9,00 
Twee groente kroketten op brood met mosterd       € 7,75 

Twee rundvlees kroketten op brood met mosterd       € 9,00 
Twee garnalenkroketten op brood met mosterdmayonaise       € 12,50 

Broodje geitenkaas met noten en honing         € 8,50	
Broodje kip Teriyaki, met een zoete licht pittige saus, salade en pijnboompitten    € 10,00 
Broodje chorizo, met gesmolten kaas, pesto, en cashewnoten     € 9,00 
Panini met ham en kaas           € 6,25 
Panini met kip en pesto           € 6,75 
 
 
 
  



Lunchgerechten  

(te bestellen tot 16:00 uur)         = Vegetarisch 
 
Koude broodjes 
Broodje homemade carpaccio, met oude kaas, pijnboompitten, truffelmayonaise en salade  € 11,00 
Broodje zalm, met frisse salade mosterdsaus en kruidenroomkaas    € 11,00 
Broodje kipsalade met mango chutney         € 9,50 
 
Eitjes 

Uitsmijter kaas, (met gesmolten kaas)        € 8,00 
Uitsmijter de Zon, met ham en gesmolten kaas        € 8,25 
Boerenomelet, met spek, ui en verse dag groenten        € 9,00 
 
Salades (worden geserveerd met brood en boter) 

Geitenkaassalade, gemengde salade met geitenkaas, noten en honing     € 13,00 
Carpacciosalade, met oude kaas, truffelmayonaise en pijnboompitten     € 15,00 
Surf & turf salade, ossenhaaspuntjes en gebakken gamba’s in een gemengde salade   € 16,00 
 
Zonnige maaltijden 

Vegetarische burger, met atjar salade, jalapenos en friet      € 15,00 
De Zon burger, rosé gebakken (rundvlees) met gesmolten kaas, gebakken ui, sla en friet € 16,50 
Stokbrood met kippendijen en satésaus         € 14,00 

 
  



Diner  

(te bestellen vanaf 17:00 uur)         = Vegetarisch 
 
Om te beginnen       

Stokbrood met knoflooksaus en kruidenboter         € 5,00   
Broodplankje met olijven en 3 sausjes          € 7,00 
Nacho’s met kaas en salsa saus           € 6,00  

 
Voorgerechten 

Bietencarpaccio, met geitenkaas, honing en gemengde noten      €   9,00 
Zonnige carpaccio, met truffelmayonaise, oude kaas, pijnboompitten en frisse salade    € 11,00 
Zonnige carpaccio XL, met truffelmayonaise, oude kaas, pijnboompitten en frisse salade   € 15,00 
Tonijncarpaccio, met pestodressing, pijnboompitten, kappertjes, olijven en frisse salade  € 13,00 
Gebakken gamba’s, met Spaanse pepers en knoflook        € 12,00 
Frisse kipsalade met mango chutney          € 10,00 
 
Soepen (worden geserveerd met brood en boter) 

Vegetarische mosterdsoep met croutons en kaas        € 5,50 
Tomatensoep met room en gehaktballetjes         € 6,00 
 
Salades te bestellen als voorgerecht of hoofdgerecht (worden geserveerd met brood en boter) 

Geitenkaassalade, gemengde salade met geitenkaas, noten en honing   € 10,00 € 13,00 
Carpacciosalade, met oude kaas, truffelmayonaise en pijnboompitten    € 12,00 € 15,00 
Surf & turf salade, ossenhaaspuntjes en gebakken gamba’s in een gemengde salade  € 13,00 € 16,00 
 
 
 
  



Diner  

(te bestellen vanaf 17:00 uur)         = Vegetarisch 
 
Hoofdgerechten (worden geserveerd met friet, salade en warme groente) 
Malse spareribs, met knoflooksaus en BBQ-saus         € 20,50 
Tournedos, met pepersaus            € 29,50 
Diamanthaas, met champignonroomsaus          € 24,50 
Kalfs rib-Eye, met jus             € 25,50  
Homemade schnitzel, met champignonroomsaus of Stroganoff saus      € 18,50 
Saté de Zon, kippendijen met satésaus, kroepoek en atjar salade      € 17,50 
Victoriabaars, met Hollandaise saus          € 22,50 

Vegetarische quiche met roomkaas en diverse groente waaronder prei en ui    € 18,50 
 
Zonnige pannetjes (worden geserveerd met friet, salade en warme groente) 
Vispannetje, diverse soorten vis in een Madeira saus en verse groente      € 20,50 
Kip Stroganoff pannetje, gebakken kipdijen in Stroganoffsaus       € 19,50 

Vegetarisch groente pannetje, gestoofde verse groente met een romige saus    € 17,50 
 
Burgers (worden geserveerd met huisgemaakte hamburgersaus, mayonaise en friet) 
De Zon burger, rosé gebakken rundvleesburger met gesmolten kaas, gebakken ui en sla  € 16,50 
Big burger, twee rosé gebakken rundvleesburgers met kaas, jalapenos, atjar, champignons en bacon  € 19,50 

Vegetarische burger, met atjar en jalapenos         € 15,00 
 
Nagerechten 
3 bollen ijs met slagroom (vraag aan een medewerker naar de verschillende soorten)   € 5,75 
Arretjescake, met boerenroomijs en slagroom        € 6,25 
Choco coupe, chocolade ijs met gekruimelde koek, pure chocolade en slagroom    € 6,75 
Liefmans coupe, mascarpone met Bastogne koek, kersen en rood fruit      € 7,25 
Zuur genieten, citroenijs met Limoncello (18+) en meringue      € 7,75 



Kids menukaart 

(te bestellen tot 12 jaar)          = Vegetarisch 
 

Te bestellen met de lunch & diner 
 
Lunchgerechten 

Tosti met kaas en ketchup           € 4,75 
Tosti met ham en kaas en ketchup          € 5,00 
Boterham met kaas            € 1,50 
 
Voorgerechten 

Vegetarische mosterdsoep met croutons en kaas        € 4,00 
Tomatensoep met gehaktballetjes          € 4,00 
Stokbrood met kruidenboter en knoflooksaus         € 5,00 
 
Hoofdgerechten (worden geserveerd met appelmoes & mayonaise) 

Friet met kaasstengels           € 7,00 
Friet met kaaskroket            € 7,00 

Friet met kipnuggets            € 6,25 
Friet met frikandel             € 6,50 
Friet met kroket            € 6,75 
 
Pannenkoeken 

Pannenkoek naturel            € 6,00 
Pannenkoek met spek           € 6,25 
 
Nagerechten 
Bol vanille-ijs met slagroom           € 4,00 
Raketje             € 1,50 

 



Hapjes 
(te bestellen vanaf 11:00 uur)        = Vegetarisch 
 
 
Voor de snelle trek 

Bakje pinda’s            € 1,00 
Stokbrood, met knoflooksaus en kruidenboter        € 5,00   
Broodplankje, met olijven en 3 sausjes         € 7,00 

 
Uit de oven 

Nacho’s met kaas en salsa saus          € 6,00  
Nacho’s de luxe, met gesmolten kaas, jalapenos, gehakt en sausjes    € 10,00	
 
Uit de frituur 

Punt zak friet, met mayonaise          € 3,50 
Punt zak zoete aardappelfriet, met Brander mayonaise       € 4,25  
Portie kaassticks, 10 stuks met chilisaus        € 9,50 
Porie vegetarisch bitterballen, 8 stuks met mosterd      € 7,00 

Portie bitterballen, 8 stuks met mosterd        € 8,00 
Portie gefrituurde snacks, 6 stuks met chilisaus, mayonaise en mosterd    € 6,00 
Portie gefrituurde snacks, 12 stuks met chilisaus, mayonaise en mosterd    € 12,00 
Portie vlammetjes, 10 stuks met chilisaus        € 9,00 
Portie kipnuggets, 10 stuks met curry         € 7,00 
 
 
 
 

 


