
 Grand café de Zon - School, Goor & Volksfeest 

Diner kaart         = Vegetarisch 

 
Voorgerechten          

Broodmandje met knoflooksaus en kruidenboter      
Broodplankje met olijven en 3 sausjes       
Nacho’s met kaas, kaassaus en salsa saus       
Vegetarische mosterdsoep met kaas        

Tomatensoep met room en gehaktballetjes        
Zonnige carpaccio, met truffelmayonaise, oude kaas, pijnboompiAen en salade  
 
Hoofdgerechten (voorzien van salade, frieten en warme groenten)    
Malse spareribs, met knoflooksaus en BBQ-saus       
Diamanthaas, met champignonroomsaus       
Carpaccio salade, met truffelmayonaise, oude kaas en pijnboompiAen    
Homemade schnitzel, met champignonroomsaus, Stroganoff saus of pepersaus   
Saté́ de Zon, kippendijen met satésaus, kroepoek en atjar salade     
De Zon burger, rosé́ gebakken rundvleesburger met kaas, gebakken ui en sla  

Vegetarische burger, met salade, atjar en jalapenos     
Vegetarische groente pannetje, gestoofde verse groente in een romige saus   

Vispannetje, diverse soorten vis in een Madeira saus en verse groente   

Nagerechten  
Arretjescake, met 1 bol vanille-ijs en slagroom      
Zuur genieten, 3 bollen citroen ijs, Meringue met Limoncello (18+)   
Dame Blanche, 3 bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom  

 

Kids menukaart  
Voorgerechten 

Kids kopje mosterdsoep         
Kids kopje tomatensoep met gehaktballetjes       
 
Hoofdgerechten 

Friet met kaasstengels of kaaskroket       
Friet met kipnuggets, frikandel, kroket of bitterballen     
 
Nagerechten 
1, 2 of 3 bollen ijs met slagroom keuze uit: aardbei, vanille en chocolade    

 

 



 Grand café de Zon - School, Goor & Volksfeest 

Lunch kaart & Hapjes      = Vegetarisch 
 
‘Zonnig’ 12 uurtje (op wit, bruin of donkerbruin brood) 
Rundvleeskroket op brood, gebakken ei op brood met ham en kaas,     
rundvleessalade en een kopje tomatensoep of mosterdsoep    
 

Vegetarisch 12 uurtje (op wit, bruin of donkerbruin brood) 
Groentekroket op brood, gebakken ei op brood met kaas,      
aardappelsalade en een kopje mosterdsoep  
 
Soepen (worden geserveerd met brood en boter)  

Vegetarische mosterdsoep met kaas        
Tomatensoep met room en gehaktballetjes        

Broodjes (op wit of bruin stokbrood of een Foccacia) 
Broodje carpaccio, met oude kaas, pijnboompitten en truffelmayonaise     
Broodje kip Teriyaki, Kippendijen met een zoete licht pittige saus    
 
Kroketten (op wit, bruin of donkerbruin brood)   
Twee rundvlees kroketten op brood met mosterd      
Twee garnalenkroketten op brood met mosterdmayonaise    

Twee kaas kroketten op brood met mosterd       
Twee groente kroketten op brood met mosterd       

 
Eitjes (op wit of bruinbrood) 

Uitsmijter kaas, (met gesmolten kaas)        
Uitsmijter de Zon, met ham en gesmolten kaas        
Boerenomelet, met spek, ui en verse dag groenten       

Tosti’s (op wit of bruinbrood) 
Tosti kaas met ketchup          

Tosti ham en kaas met ketchup         
 
Burgers (worden geserveerd met huisgemaakte hamburgersaus, mayonaise en friet)  

Vegetarische burger, met salade, atjar en jalapenos       
De Zon burger, rosé́ gebakken met gesmolten kaas en gebakken ui    
 
Salades (word geserveerd met brood en boter)  
Carpaccio salade, met truffelmayonaise, oude kaas en pijnboompitten    
 

Hapjes/ Fingerfood  
Stokbrood, met knoflooksaus en kruidenboter        
Broodplankje, met olijven en 3 sausjes        
Borrel mix, olijven, pinda’s en zoutjes         
Nacho’s met kaas, kaassaus en salsa saus         
Portie kaassticks, 10 stuks met chilisaus         
Portie rundvlees bitterballen, 8 stuks met mosterd       
Portie (luxe) gefrituurde snacks, 12 stuks met diverse sausjes      


