MENUKRANT
WELKOM BIJ HET GROOTSTE TERRAS VAN PIJNACKER - NOOTDORP!

SPELREGELS VOOR VEILIGE HORECA
-------

Reserveren is verplicht
(voor binnen). Bij voorkeur
ook voor buiten reserveren.

Heb je (milde) klachten?
Blijf dan thuis. Ook als een
huisgenoot koorts heeft.

Houd altijd
1,5 meter afstand.

Bij aankomst vindt
er een gezondheidscheck plaats
Het nieuwe, derde terras aan de waterkant, langs het Wilgenpad.

------ NA 2,5 MAAND WEER OPEN VOOR GASTEN -------

Desinfecteer je
handen bij
binnenkomst én
na toiletbezoek

Max. 2 personen zitten
aan een tafel of bar tenzij
het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit
meer personen bestaat.

Volg de aanwijzingen
van onze medewerkers
op en geef ze de ruimte.

3 of meer personen?
Er vindt een controlegesprek plaats of
het een gezamenlijke
huishouding betreft.

Betaal zoveel
mogelijk contactloos.

Ga bij voorkeur thuis
naar het toilet. Moet
u toch? Geef dit dan
aan bij ons personeel.

Wanneer je je niet aan
de regels houdt, kan de
toegang ontzegd worden.

ONTSPAN EN GENIET!
BEDANKT VOOR JE MEDEWERKING! #SAMEN(BE)LEVEN

15 maart 2020 om 18.00 uur stond
ineens alles stil. Vanwege de verplichte
sluiting van horecagelegenheden
moest ook Grand Café 1837 ineens
zijn deuren sluiten. Een onverwachte
maatregel, maar eigenaresse Kim
Kleijweg en haar personeel gingen
zeker niet stil zitten.
Vanalles werd aangepakt en verbouwd:
zo is er een nieuwe toiletgroep voor
het terras gerealiseerd en is de hele
boel lekker opgefrist. Ook werd er een
Drive Thru opgetuigd, zodat mensen
in ieder geval thuis van de heerlijkheden van 1837 konden genieten.
Toen op woensdag 6 mei bleek dat de
horeca vanaf 1 juni weer open mocht,
zijn direct de nodige aanpassingen in
gang gezet. Werkelijk overal is over
nagedacht: voldoende ruimte tussen
de tafeltjes, ieder een eigen parasol
alsmede bijzettafel en een nieuwe
toiletgroep die ook vanaf terras
bereikbaar is én grotendeels touchless is. Personeel wast minimaal één

Er werd volop geklust.

keer per halfuur de handen, de koks
hebben ieder een eigen zone in de
keuken, na elk bezoek worden tafels,
stoelen en dat wat erop staat gedesinfecteerd. Servies en glaswerk wordt
machinaal gereinigd.” Naast de twee
terrassen bij het Grand Café en de
Boerenstal, heeft Kim een derde
terras geopend aan de waterkant
langs het Wilgenpad, aldaar bevindt
zich de entree van alle terrassen.

Na de 1,5 meter instructie zijn de
medewerkers er helemaal klaar voor!
Vanaf 1 juni mogen maximaal twee
personen aan een tafeltje. Personen
uit hetzelfde huishouden mogen
met meer personen aan één tafel.
“Hopelijk kunnen we met elkaar een
succes maken van de horeca heropening. Dat kan alleen als iedereen
zich aan de regels houdt. Misschien
mag de horeca dan over een tijdje het
aantal personen uit een niet zelfde
huishouden aan één tafel opschroeven”,
aldus Kim. “Reserveren is in deze tijd
verplicht gesteld. We ontvangen de
reserveringen bij voorkeur telefonisch”,
zegt Kim.

RIJKE HISTORIE

--------

Het Grand Café is gevestigd in een
ruim 300 jaar oude boerderij in het
hart van Nootdorp. In de 19de eeuw
woedde er een felle brand in de dorpskern van Nootdorp waarbij het voorstuk
van het pand geheel afbrandde. De gevelsteen aan de voorzijde van het pand
geeft aan J.V. (uitbater Jacob Vlok) en
J.R.L.D. (investeerder Jan RijLaarsDam)
en het jaartal 1837. Het jaartal 1837
duidt op de herbouw van het pand.

Jarenlang heette het ‘de Vergulde Ster’,
in de volksmond ‘De Uitspanning’,
waar wagenmenners stopten om hun
paarden te laten drinken en namen
daar zelf een hartversterkinkje bij.
Pas in de 20ste eeuw werd het café
omgedoopt tot ‘De Gouden Star’.
Een geliefd dorpscafé, waar generatie na generatie Nootdorpers elkaar
ontmoetten voor een drankje en een
hapje. Dit wordt voortgezet in Grand
Café 1837!

------- 1837

DRIVE THRU --------

Thuis genieten van de vertrouwde
kwaliteit en smaken van Grand Café
1837. Vele dorpsgenoten hebben
inmiddels besteld en afgehaald. De
Drive Thru blijft geopend. De gerechten
zijn verkrijgbaar in onze
met
Drive Thru met 5-10% afhaalkorting.
Bestellen kan via
grandcafe1837.nl.

Neem mij
mee naar huis!

KOFFIETIJD

LUNCHKAART
11.00 - 15.00 uur

--------------- HUISGE M A AK T

ZOE T

------------------

---------------

------------------

THEE

APPELTAART | 4,00

THEE | 2,70

NOTENTAART (GLUTENARM) | 4,50

VERSE MUNTTHEE | Honing | 3,25

CHEESECAKE | 4,50

VERSE GEMBERTHEE | Citroen | Honing | 3,25

KOFFIES

------------------

Al onze ‘melk’ koffies worden standaard met volle
melk bereid, maar u kunt ook kiezen uit amandelmelk
+ 0,35. Slagroom | 0,75

---------------

WAR ME CHOCO

------------------

WARME CHOCOMELK | 3,50
WARME CHOCOMELK | SLAGROOM | 4,25
EXTRA SMAAKTOEVOEGING | + 0,75
Hazelnoot, Witte chocolade, Sinaasappel of Karamel

ESPRESSO | 2,70
KOFFIE | 2,70

KINDERLUNCH

DUBBELE ESPRESSO | 3,45

(TOT 12 JAAR)

11.00 - 15.00 uur

ESPRESSO MACCHIATO | 2,80
Espresso met een toefje schuim

---------------

LATTE MACCHIATO | 3,50
Melk, espresso en melkschuim in laagjes

LUNCHGER ECHTEN

------------------

Mini tomatensoep | 3,00
Broodje | Hagelslag | 2,00
Broodje | Schuddebuikjes | 2,00
Broodje | Gebakken ei | 2,50
Broodje | Ham of kaas | 3,00
Broodje | Kroket of frikandel | Mayonaise | 3,75

CAPPUCCINO | 3,00
Gelijke delen espresso, melk en melkschuim
CAFÉ LATTE (KOFFIE VERKEERD) | 3,10
Espresso met veel warme melk
FLAT WHITE | 3,55
Dubbele espresso met geschuimde melk

Bewust genieten van Peeze koffie. Biologische koffie
van de beste Arabica koffiesoorten ter wereld, die
volgens uniek recept gebrand en gemelangeerd worden.
Resultaat: Prachtige, zuivere koffiemelanges. Met
liefde gemaakt, om bewust van te genieten. Rainforest
Alliance gecertificeerd, geheel CO2 neutraal gebrand
en vervolgens aluminiumvrij verpakt. Daarnaast levert
ieder kopje koffie een directe bijdrage aan een koffieproject in Ethiopië via de Peeze Foundation.

------------------

BROODJE BAL SPECIAAL | 7,50
Wit puntje | Huisgemaakte gehaktbal | Sla | Rauwkost |
Gebakken ui | Spiegelei | Mayonaise | Pittige saus
CLUBSANDWICH 1837 | 10,50
Kiprollade | Tomaat | Eiersalade | Sla | Spek |
Savora mosterd - Keuze uit witbrood of bruinbrood
12 UURTJE | 10,75
2 witte of bruine boterhammen | Mini tomatensoep of
mosterdsoep | Oma Bob’s kroket | Ham | Spiegel ei
12 UURTJE VEGA | 10,75
2 witte of bruine boterhammen | Mini tomatensoep
of mini mosterdsoep | Kaaskroket | Kaas | Spiegel ei

KAASKROKETTEN | 8,50
Keuze uit witbrood of bruinbrood / Met frites en
mayonaise +1,00

KINDERPANNENKOEK | Stroop | Suiker | 4,75
POFFERTJES | 12 stuks | 4,50

KIPSATÉ | 200 GRAM | 15,95
Huisgemaakte satésaus | Huzarensalade | Sla | Rauwkost |
Gedroogde uitjes | Kroepoek | Frites | Mayonaise

Onderstaande kindergerechten worden geserveerd
met frites, mayonaise of ketchup, komkommer en
appelmoes:

HUISGEROOKTE ZALM | 10,50
Italiaanse bol | Josper zalm | Zoetzure komkommer |
Rucola | Tzatziki

KROKET OF FRIKANDEL (GLUTENVRIJ MOGELIJK) | 7,50

CAPRESE | 8,75
Focaccia | Tomaat | Mozzarella | Pesto | Rucola

KAASSOUFLEETJES OF KIPNUGGETS | 7,50

---------------

L AT TES

------------------

RED VELVET MACCHIATO | 3,75
Espresso | Melkschuim | Rode bietensiroop

---------------

LATTE MACCHIATO TIRAMISU | 3,75
Espresso | Tiramisu siroop | Melkschuim

WATERIJSJE | 1,50

ICED LATTE MACCHIATO | 3,75
Karamel siroop | IJsklonten | Melkschuim | Espresso
LATTE MILKSHAKE | 3,75
Aardbeien puree | IJsklonten | Bosvruchten mix |
Melkschuim

HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE | 9,00
Tonijn | Haricots verts | Appel | Ui | Bosui |
Huisdressing

ALS JE NIET WILT KIEZEN | 7,50
Kipnugget | Mini frikandel | Bitterbal |
Mini kaassouffleetje

IJS JES

VUL JE EIGEN IJSBEKER
Per bol | 1,50
Slagroom | 0,75

------------------

---------------

TOSTI / UIT SMIJTER

------------------

Tosti

Uitsmijters

Onze tosti’s worden bereid
met wit of bruin brood en
geserveerd met rauwkost,
ketchup en ananas
compote.
Ham of kaas | 4,75
Ham | Kaas | 5,50
Kaas | Tomaat | 5,50

Uitsmijters bestaan uit
3 eieren en worden
geserveerd met
3 boterhammen wit
of bruin brood.
Kaas | 8,00
Ham | 8,50
Ham | Kaas | 9,50
Spek | 9,00
Extra ingrediënt | 1,50

--------

SOEP M E T MOLENBRO OD

----------

TOMATENSOEP | 6,00
MOSTERDSOEP | 6,25

OMA BOB’S RUNDVLEES KROKETTEN | 8,50
Keuze uit witbrood of bruinbrood / Met frites en
mayonaise +1,00

VEGAN | 8,75
Focaccia | Gegrilde groenten | Tomaat tapenade |
Guacamole | Sla | Huisdressing

KINDERUITSMIJTER | 2,50
Naturel | 1 Boterham | 1 Gebakken ei
Ham | Kaas | Spek | 0,75 per keuze

BABY CHINO | 1,50
Warm geschuimde melk

LUNCHGER ECHTEN

Lunchgerechten worden standaard zonder boter
geserveerd.

SLAGROOM | 0,75

---------------

---------------

RUNDERCARPACCIO | 11,50
Italiaanse bol | Carpaccio | | Parmezaan | Ui | Pitjes |
Spek | Rucola | Balsamico mayonaise
WARM VLEES | 9,00
Italiaanse bol | Pulled pork | Bosui | Ui | Champignons |
Paprika | Ketjap | Koolsalade
Wenst u liever een bruine bol, kunt u dit aangeven
bij uw bestelling.
HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS!
in de meeste gevallen zijn de gerechten prima aan te
passen naar een allergievrij gerecht.

SOEP VAN DE CHEF | 6,50

---------------

M A ALTIJDSAL ADES

------------------

Salades worden geserveerd met wit of bruin stokbrood en
roomboter (incl.) of frites met mayonaise (+ 3,00)
VEGETARISCH | 13,50
Romaine sla | Tomaten tapenade | Guacomole |
Gegrilde groenten | Huisdressing
HUISGEROOKTE ZALM | 14,75
Flammkuchen | Josper zalm | Zoetzure komkommer |
Rucola | Dragon mayonaise
KIP CAJUN | 14,00
Romaine sla | Komkommer | Spek | Tomaat |
Aceto balsamico mayonaise
GEITENKAAS KROKANT | 13,75
Romaine sla | Notencrunch | Appel | Honing tomaatjes |
Rauwkost | Honing tijmdressing

--------

HIGH TE A / WINE / BEER

----------

HIGH TEA - 1,5 UUR DUREND | 20,50 P.P.
Heerlijke hartigheden en huisgemaakte zoete lekkernijen
met onbeperkt thee
Vanaf 2 personen | Op reservering
HIGH WINE / BEER - 1,5 UUR DUREND | 20,50 P.P.
Keuze uit alle speciaal bieren en huiswijnen. Uitgebreide
plank met koude en warme hartigheden begeleidt met
twee glazen speciaalbier of huiswijn.
Vanaf 2 personen | Op reservering

DRANKKAART

DRANKKAART
---------------

KOUDE DR A NKEN

------------------

FRISDRANKEN
Coca Cola | Coca Cola zero | 2,90
Fanta Orange | Cassis | Sprite | 2,90
Finley Tonic | Bitter Lemon | Ginger Ale | 3,00
Fuze tea | Green Tea | Mango – Chamomile | 3,00
Sparkling | Peach Hibiscus
Soof | Natuurlijke siropen voor jong en oud |
Blauwe- en zwarte bes, lavendel & appel |
Wortel, gember & appel | Roos, kardemom, peer & appel
Volwassen | 2,75 Bruisend | 3,75 Kind | 2,00 Bruisend | 2,50
Chaudfontaine | Stil | Bruisend
20cl | 2,80 75cl | 5,50
Appelsap | Fristi | Chocomel | 2,90
Rivella | 2,90
Crodino | 2,35
Almdudler | Takje munt | 3,50
Verse jus d’orange | 4,00
Karnejus | 3,50
Melk | Karnemelk | 2,35
IJSKOFFIE | 4,25
Dé verkoeling die je niet wil missen
Kraanwater is mogelijk, consumptie erbij verplicht.

---------------

BIER EN

------------------

BIEREN VAN DE TAP
Heineken 22 cl – 5% | 3,00
Heineken 25 cl – 5% | 3,25
Heineken 50 cl – 5% | 6,50
SPECIAALBIEREN OP FLES
Texels Skuumkoppe – 6% | 4,95
De trots van bierbrouwerij Texels. Een karaktervol
donker witbier dat smaakt in ieder jaargetijde.
Lagunitas Daytime – 4% | 5,90
Daytime IPA is een lichte, doordrinkbare IPA.
Lagunitas IPA – 6,2% | 5,90
Hét boegbeeld in z’n soort. Prachtig gebalanceerde
citrustonen, lichtzoet en gecombineerd met een
frisbittere zachte afdronk.
La Chouffe – 8% | 5,75
Zwaar blond, fruitig en kruidig karakter.
Hapkin – 8,5% | 4,50
Zwaar Blond, moutig karakter en fruitig, bitter aroma.
Affligem Fris Blond – 4,6% | 4,50
Een helder blond bier. Extra verfrissend met een volle
smaak en een zachte fruitigheid.
Affligem Belgisch Wit – 4,8% | 3,95
Een verfrissend witbier gekruid met sinaasappelschil en
koriander. Het heeft een zachte,
rijke smaak en is verrassend doordrinkbaar.
Affligem Dubbel – 6,8% | 4,50
Abdijbier met een kruidig aroma. Een karaktervol bier
met een zachtmoutige smaak en een zoet karakter.
Affligem Tripel – 9% | 5,50
Abdijbier met intense aroma’s van mout en rijp fruit. Een
karaktervol bier met rijke smaak en een fijnbittere afdronk.

Brand Weizen – 5% | 4,50
Gebrouwen volgens traditioneel Beiers recept. Fris met
zachte afdronk.
Mort Subite Kriek Lambic – 4,0% | 4,60
Deze zoete Kriek Lambic is een blend van zoetigheid,
1 jaar oude Lambic voor de frisheid en oude Lambic voor
die typische lichtzure toets.
Brouwerij ‘t ij ijwit – 6,5% | 5,90
Een stevig witbier. De smaak is heerlijk fris en de
toevoeging van korianderzaad en citroen zorgen voor
licht kruidige en citrusachtige tonen.
Liefmans fruitesse – 3,8% | 4,90
Licht zoete smaak met fruitige accenten van aardbei,
framboos, kriek, bosbes en vlierbes.
Amstel Radler – 2% | 3,25
De verfrissende mix van Amstel bier en citroenwater.
Old Mout Kiwi & Lime – 4,5% | 4,80
Een heerlijke friszoete cider met het fruitige van kiwi en
het zure van limoen.
0.0% BIEREN
Heineken 0.0% | 2,85
Een alcoholvrij bier met een verfrissende en fruitige
smaak dankzij Heineken’s unieke A-gist, gecombineerd
met een zacht moutige body.
Amstel Radler 0.0% | 2,85
De verfrissende mix van alcoholvrij Amstel bier en
citroenwater. Lekker op elk moment van de dag.
Affligem Blond 0.0% | 3,95
Belgisch blond abdijbier zonder alcohol. Een rijke smaak
met een zachte fruitigheid en een mild bitter einde.
Brand Weizen 0.0% | 3,95
Alcoholvrije Weizen met een extra frisse en fruitige
smaak en een zachte afdronk.

---------------

WIJNEN

------------------

WITTE HUISWIJNEN
Calusari – Chardonnay | glas 4,20 | fles 20,50
Rijke geur van rijp exotisch fruit, karamel en hazelnoten.
De smaak is sappig en zacht met een frisse afdronk.
Calusari – Pinot Grigio | glas 4,20 | fles 20,50
Bloemige geur van o.a. ananas en witte perzik. Een frisse
en rijke smaak Een klein bittertje in de afdronk geeft de
wijn net iets meer bite.
Calusari – Sauvignon Blanc | glas 4,20 | fles 20,50
In de geur tonen van citrus, gemaaid gras en kruisbessen.
De smaak is lichtvoetig, verfrissend en sappig. In de lange
afdronk is iets van citrus te ontdekken.
Winzer Krems Gruner Veltliner | Sappig en kruidig |

glas 5,50 | fles 27,50

 en heldergele kleur en een iets kruidige geur met
E
groene appeltjes en sappige peren. Op de achtergrond
ruik je ook het voor de druif zo kenmerkende witte pepertje.
Sappig en met een fijne frisheid.
Wijn-spijs: Veelzijdige begeleider, mag wel iets vets en
intens in het gerecht zitten. Door de veelzijdigheid
heerlijk met de borrelplank!
Klostor Spätlese | Zoet | glas 4,20 | fles 20,50
Zacht, zoet en fruitig. Deze wijn is mooi in balans. Met
een sprankelende goudgele kleur en aantrekkelijk exotisch fruit in geur en smaak.

WITTE PREMIUMWIJNEN
Peacock Chenin Blanc | Zacht en rijp |

glas 5,70 | fles 28,50

 ypische Chenin Blanc met geuren van Rijpe ananas en
T
rode appel, ook iets van vanille en brioche. Mooie frisse
aanzet in de smaak, maar ook romig en een vleugje
vanille in combinatie met rijp fruit zoals appel en peer.
Wijn-spijs: Gerechten met een kruidige en romige smaak
waar deze wijn verzachtend bij werkt, zoals de carpaccio,
teryaki, visstoof en zalm bearnaise.
Les Bertholets Viognier | Vol en aards |

glas 4,90 | fles 24,50

 elder goudgeel van kleur en met de geur van een
H
veld vol met witte zomerbloemen. Een weelderige wijn,
typisch Viognier. Rijk van smaak, zwoel van structuur,
met tropische fruitsmaken en een zuivere, frisse afdronk.
Wijn-spijs: Gerechten met een aardse smaak die een wijn
kunnen gebruiken met weinig zuren. Denk aan pittige
gerechten als flammkuchen, mosselen en vegetarische
gerechten.
MOUSSERENDE WIJN
MVSA Cava Brut | glas 5,75 | fles 32,50
Strogele kleur met groene tonen. Aroma’s van rijpe
meloen, banaan en vooral groene appel. Droge, pittige
en fruitige smaak met mooie frisse zuren in de afdronk.
Zeer elegante Cava!
RODE HUISWIJNEN
Sierra Grande Merlot | glas 4,40 | fles 21,50
Geuren van gedroogde pruimen en kersen, ook wat
speculaaskruiden in de geur. De smaak is sappig en
verfrissend met tonen van rood fruit en specerijen.
Sierra Grande Cabernet Sauvignon |
glas 4,40 | fles 21,50
Barstensvol geuren van rood fruit tonen zoals framboos
en braam. Zacht en rijp in de smaak met een toon van
rode paprika en verse kruiden in de afdronk.
RODE PREMIUMWIJNEN
Miopasso Primitivo | Zacht en rijp | glas 4,90 | fles 24,50
Vurig robijnrood gekleurde Primitivo. Intens van geur met
vooral veel jammig rood fruit, kersenconfiture, cacao,
laurier en vanille. Deze Zuid-Italiaan voelt warm en rond
aan, met zijdezachte tannines.
Wijn-spijs: Zwoele vlees gerechten met een zoetige smaak
en rode wijnsaus.
Peacock Syrah | Sappig en kruidig | glas 5,70 | fles 28,50
Paarsrood van kleur. Heerlijk sappige syrah met geurtonen van kersen, cederhout en een lichte kruidigheid.
Volle sappige aanzet met zwoel zwart fruit, zachte tannines en middellange afdronk. Een klasse voorbeeld syrah!
Wijn-spijs: Grillvlees en gerechten met pepersaus.
El Coto Rioja Crianza | Vol en aards |
glas 6,50 | fles 32,50
Een heldere kersenkleur en granaatrode rand. Het fruit
loopt voorop, gevolgd door geuren en smaken van vanille
en toast (door rijping op eikenhouten vaten). In de mond
is deze Rioja zijdezacht, krachtig en elegant tegelijk.
Wijn-spijs: Vleesgerechten met een intense smaak en
gerechten met champignonsaus.

ROSÉ HUISWIJNEN
Calusari Pinot Grigio Rosé | glas 4,20 | fles 20,50
Deze rosé gemaakt van de Pinot Grigio druif heeft
veel te bieden. Een geur van bosvruchtensnoepjes
en frambozen. De smaak is verrassend fris: lichte
kruidigheid, gecombineerd met rijp bosfruit.
LaCheteau Rosé d’Anjou | glas 4,40 | fles 21,50
Lichtzoete rosé uit Anjou. Vrolijk bleekroze gekleurd.
Met een geur van vers klein rood fruit: rode besjes, wilde
aardbeitjes en frambozen. Fris en gemakkelijk.

-------

----------

GIN / TONIC CO CK TAIL S

Hendrick’s Gin - 41,4% | 9,50
Garnering | Komkommer
V2C Dry Dutch Gin - 41,5% | 9,50
Garnering | Sinaasappel | Jeneverbessen
Bombay Sapphire East - 42%| 9,50
Garnering | Limoen | Citroengras
Gin Mare - 42,7% | 9,50
Garnering | Basilicum
Ginsin Strawberry - 0,0% | 6,75
Garnering | Aardbeien
Ginsin 12 Botanics - 0,0% | 6,75
Garnering | Komkommer
Fever-Tree Mediterranean tonic | 3,50
Aromatische tonic o.b.v. bronwater, natuurlijke kinine
toetsen van citroenoliën, geranium, rozemarijn en
mandarijntjes.

---------------

LIKEUR EN

------------------

Amaretto | Tia Maria | Limoncello | Grand Marnier |
Cointreau | Drambuie | D.O.M. Bénédictine | Grappa |
Baileys | Sheridan | Licor 43 | Sambuca | Frangelico |
Calvados | 4,50

---------------

GEDISTILLEER D

------------------

Jonge Jenever | Oude Jenever | Vieux | Corenwijn |
Citroenbrandewijn | Apfelkorn | Bessenjenever |
Beerenburger | Campari | 3,20
Port | Sherry | Martini | Jägermeister | 3,85
Advocaat | 3,50 Slagroom | 0,75
Bacardi | Regular | Lemon | Oakheart | Black | 4,25
Vodka | Malibu | etc. 4,25 Gin v.a. | 4,25

---------------

WHISKE Y’ S

------------------

Ballentine’s | J. Walker Red Label | 4,75
Glenfiddich 12 jaar | Famous Grouse | 5,75
J. Walker Black Label | 5,75
Chivas Regal | Jack Daniels | 6,00

---------------

COGNACS

Joseph Guy | 5,25
Rémy Martin VSOP | 6,50

------------------

BORRELKAART
---------------

VO OR BIJ DE BORR EL

------------------

Noten | Pinda’s | Japanse zoutjes | 3,75
Olijven | 3,75
Hollandse kazen | 5,50
BORRELPLANK | 16,50
Parmaham | Hollandse kazen | Olijven | Mix van noten |
2 bitterballen | 2 kaasstengels | Josper zalm met tzatziki |
Flammkuchen | Crudité met dipsaus
FRITUUR
Bitterballen | 8 stuks | 8,00
Vegan bitterballen | 8 stuks | 8,00
Kaasstengels | 8 stuks | 7,00
Bitterballen | Kaasstengels | 8 stuks | 7,50
Bittergarnituur | 10 stuks | 8,00
Rundvleeskroketje | Kaassouffleetje | Mini frikandel |
Kalfskroketje | Kiphapje | Mini bamihap | Gamba hapje |
Loempia’s | Vlammetje
Friet | klein 3,75 | groot 5,25
Mayonaise | 1,50

DINERKAART

DINERKAART

17.00 - 21.30 uur

17.00 - 21.30 uur

PARMAHAM | 10,75
Tomaten tapenade | Manchego | Flammkuchen |
Crème fraiche | Aceto stroop
GEITENKAAS KROKANT | 8,75
Romaine sla | Notencrunch | Appel | Honing tomaatjes |
Rauwkost |Honing tijmdressing
HUISGEROOKTE ZALM | 10,50
Flammkuchen | Josper zalm | Zoetzure komkommer |
Rucola | Dragon mayonaise

---------------

M A ALTIJDSAL ADES

------------------

Salades worden geserveerd met wit of bruin molenbrood
met roomboter (incl.) of liever frites met mayonaise + 3,00.
VEGETARISCH | 13,50
Romaine sla | Tomaten tapenade | Guacomole |
Gegrilde groenten | Huisdressing
HUISGEROOKTE ZALM | 14,75
Flammkuchen | Josper zalm | Zoetzure komkommer |
Rucola | Dragon mayonaise

BROOD MET SMEERSELS
Molenbrood | 1 smeersel | 5,50
Molenbrood | 2 smeersels | 6,75
Molenbrood | 3 smeersels | 7,50
Kruidenboter | Aioli | Tapenade

KIP CAJUN | 14,00
Romaine sla | Komkommer | Spek | Tomaat |
Aceto balsamico mayonaise

DINERKAART

JOSPER GRILL

------------------

De Josper grill is een tot 300-400˚C gestookte houtskool
oven waarmee gerechten een unieke subtiele grillsmaak
krijgen. Grill gerechten worden geserveerd met frites en
mayonaise.
HIPHANGING* KOGELBIEFSTUK | 18,95
Seizoensgroenten | Aardappelgarnituur |
Champignon-, peper-, of rode wijn saus

---------------

BORRELPLANK | 16,50
Parmaham | Hollandse kazen | Olijven | Mix van noten |
2 bitterballen | 2 kaasstengels | Josper zalm met tzatziki |
Flammkuchen | Crudité met dipsaus

Gerechten worden geserveerd met frites en mayonaise.

---------------

VO ORGER ECHTEN

------------------

TOMATENSOEP MET MOLENBROOD | 6,00
MOSTERDSOEP MET MOLENBROOD | 6,25

HOOFDGER ECHTEN

------------------

*Hiphanging Kogelbiefstuk: een populaire biefstuk,
fijn van structuur en krachtig vol van smaak.
**Short rib is een runderrib langzaam gegaard
gedurende 24 uur en afgegrild in de Josper grilloven

------------------

SALADE VOOR ERBIJ | 3,50
Romaine sla | Rauwkost | Gekookte Ei | Croutons | Spek |
Huisdressing

VISSTOOF | 18,75
Seizoensgroenten | Parelcouscous |
Saffraan-dille roomsaus
VARKENSMEDAILONS | 18,50
Seizoensgroenten | Aardappelgarnituur |
Saus naar keuze
VEGETARISCH | 16,50
Groenten curry | Papadum | Parelcouscous

SOEP VAN DE CHEF MET MOLENBROOD | 6,50
CAPRESE | 8,75
Tomaat | Mozzarella | Pesto | Rucola
RUNDERCARPACCIO | 10,50
Parmezaan | Ui | Spek | Pitjes | Rucola |
Balsamico mayonaise
HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS!
in de meeste gevallen zijn de gerechten prima aan te
passen naar een allergievrij gerecht.

SPARERIBS | 18,50
Huzarensalade | Sla | Rauwkost | Huisdressing |
Huisgemaakte aioli of cocktailsaus
Extra hele rib | 11,00
KIPSATÉ | 200 GRAM | 15,95
Huisgemaakte satésaus | Gedroogde Uitjes | Kroepoek |
Huzarensalade | Sla | Rauwkost

--------

------------------

SORBET 1837 | 7,90
Vers fruit | Sorbet ijs | Siroop | Slagroom
GROOTMOEDER’S APPELTAART | 6,50
Vanille ijs | Slagroom

HUISGEMAAKTE NOTENTAART | 6,50
Gezouten karamel ijs | Karamel saus

BL ACK A NGUS BURGER S

PANNACOTTA | 7,50
Verse aardbeien | Vanille ijs | Basilicum | Aceto

---------------

SPECIALE KOFFIES

------------------

Irish coffee | Jameson | 7,00
Italian coffee | Amaretto | 7,00
Spanish coffee | Tia Maria | 7,00
French coffee | Grand Marnier | 7,00
43 coffee | Licor 43 | 7,00
Latte Macchiato | Speculaaslikeur | 6,75
Latte Macchiato | Witte chocolade likeur | 6,75
Latte Macchaito | Baileys | 6,75

KINDERDINER

SEIZOENSGROENTEN | 4,50
MOLENBROOD MET SMEERSELS
Kruidenboter | Aioli | Tapenade | 7,50

NAGER ECHTEN

DAME BLANCHE | 6,75
Vanille ijs | Warme chocolade saus | Slagroom

JOSPER SPECIAL | 21,50
Short rib** | Teriyaki | Sesam | Frisse salade

BIJGER ECHTEN

---------------

CHEESECAKE VAN DE CHEF | 6,50
Frambozen ijs | Coulis

ZALM OP DE HUID | 20,50
Seizoensgroenten | Aardappelgarnituur |
Bearnaise saus | Frites | Mayonaise

---------------

GEITENKAAS KROKANT | 13,75
Romaine sla | Notencrunch | Appel | Honing tomaatjes |
Rauwkost | Honing tijmdressing

17.00 - 21.30 uur

---------------

-----------

Van de Josper grill, geserveerd op een brioche broodje
van bakkerij Rijnbeek.
AMERICAN BURGER | 14,95
Burgersaus | Bacon | Cheddar | Tomaat | Sla | Augurk
1837 BURGER | 15,50
Ketchup | Gebakken ui | Bacon | Pulled pork | Sla |
Augurk
BURGER ZONDER POESPAS | 9,50
Gewoon alleen op een brioche broodje
VEGA BURGER | 12,50
Kikkererwten | Geitenkaas | Espelette mayonaise | Sla |
Augurk
THUIS GENIETEN VAN GRAND CAFÉ 1837?
De Drive Thru blijft geopend! De gerechten met
zijn te bestellen via onze webshop.
Ga naar grandcafe1837.nl, plaats uw bestelling, haal
af op de gekozen dag en tijd en geniet ook thuis van
vers, veilig en vertrouwd Grand Café 1837!

17.00 - 21.30 uur

---------------

DINERGER ECHTEN

------------------

MINI TOMATENSOEP | 3,00
POFFERTJES | 12 stuks | 4,50
Onderstaande kindergerechten worden geserveerd met
frites, mayonaise of ketchup, komkommer en appelmoes:
KROKET OF FRIKANDEL (GLUTENVRIJ MOGELIJK) | 7,50
KAASSOUFLEETJES OF KIPNUGGETS | 7,50
ALS JE NIET WILT KIEZEN | 7,50
Kipnugget | Mini frikandel | Bitterbal |
Mini kaassouffleetje
KIPSATÉ | 100 gram | Huisgemaakte pindasaus | 7,75
KINDERPORTIE SPARERIBS | 8,50
BIEFSTUK VAN DE GRILL | 90 gram | 8,75
ZALM VAN DE GRILL | 90 gram | 8,75

---------------

IJS JES

------------------

WATERIJSJE | 1,50
VUL JE EIGEN IJSBEKER Per bol | 1,50 Slagroom | 0,75

