MENUKRANT
GASTVRIJ, VERS EN VERTROUWD BIJ GRAND CAFÉ 1837!

OP NAAR EEN PRACHTIGE ZOMER!
Wat hebben wij genoten van de afgelopen paar maanden! Eindelijk volledig
open zonder beperkingen of regels.
Al onze gasten weer kunnen zien genieten tijdens de lunch of het diner.
En weer een volle ‘Boerenstal’ met
vele gezellige partijen. Ons team is vol
enthousiasme en kijkt uit naar de
komende drukke periode bij Grand
Café 1837. Op naar een prachtige zomer!
Vele gasten hebben inmiddels hun weg
gevonden naar Grand Café 1837, op de
bekende viersprong van Nootdorp! Een
prachtig rijksmonument waar iedereen
kan genieten van een lunch, een
smakelijk diner, een High Tea, High
Wine/Beer of verschillende groepsarrangementen. De aangrenzende
gerenoveerde stal, genaamd ‘de
Boerenstal’ is sinds november 2016
ook onderdeel van Grand Café 1837.
Onze menukrant wordt grotendeels
geserveerd in ‘de Boerenstal’. Mocht
‘de Boerenstal’ gereserveerd zijn voor
een besloten gezelschap serveren
wij de menukrant in het Grand Café
gedeelte. Echter is het ook mogelijk dat
beide gedeeltes open zijn voor lunch en
diner! En bij mooi weer is het genieten
op de terrassen.
JUBILEUM
2022 is een bijzonder jaar voor
Grand Café 1837. Dit jaar bestaat ons
familiebedrijf 50 jaar! Wat op 1 juni
1972 startte als café de Gouden Star
werd in 2003 van moeder op dochter
veranderd naar (toen nog) Eetcafé

1837. Van 1972 tot 2022, een memorabele periode van 50 jaar waarbij
mening dorpsgenoot dit karakteristieke rijksmonument in het hart heeft
gesloten. Een plek waar generatie op
generatie elkaar ontmoet voor een
drankje en een hapje. Dit prachtige
jubileum kunnen wij natuurlijk niet
ongezien voorbij laten gaan. Er zijn tal
van ideeën om dit jubileum te vieren,
met een ieder die dit graag wil! Onze
eerste feestelijke activiteit was op
Tweede Paasdag, toen wij een sportieve
wandeling organiseerden door de
Nootdorpse wijk ‘achter het raadhuis’
met begeleide spellen.
NIEUWE MENUKRANT
Een nieuw seizoen betekent ook
natuurlijk een nieuwe menukrant!
Ons keukenteam is weer aan de slag
gegaan om een heerlijke menukaart
samen te stellen met vernieuwde
gerechten. Een voorgerecht om te
delen, om van te smullen met andere
tafelgenoten. Of smaakvolle
nieuwe gerechten uit onze Josper
houtskooloven. Uiteraard blijven wij
ook nog onze klassiekers serveren.

QR BESTELLEN
Om als Grand Café 1837 te blijven
innoveren en mee te bewegen met
moderne technologische ontwikkelingen zijn wij dit seizoen gestart met
QR bestellen. Voor het gemak en het
bevorderen van een snellere service
bieden wij deze mogelijkheid voor onze
gasten. Iedere tafel beschikt over zijn
eigen unieke (eenmalige) QR code.
Een bestelling plaatsen en afrekenen is
mogelijk via deze QR code. Na het afrekenen van de gehele bestelling komt
deze unieke QR te vervallen. Uiteraard
blijft het mogelijk om de bestelling bij
één van onze enthousiaste collega’s
op te geven! Vragen of opmerkingen?
Vraag één van onze collega’s.

IETS TE VIEREN?
Grand Café 1837 is de ideale locatie
voor als u iets te vieren heeft! Denk
hierbij aan een heerlijk koud & warm
buffet, walking dinner, verjaardag in de
middag, aangeklede borrel, receptie,
brunch en lunch arrangement. Wij
beschikken over twee prachtige locaties;
‘de Boerenstal’ en het Grand Café
gedeelte, gevestigd in het prachtige
rijksmonument. Beide locaties beschikken over een mooie sfeervolle bar,
eigen keuken, prachtig (privé terras) en
een gratis ruimte parkeergelegenheid.
‘De Boerenstal’ is uitermate geschikt
voor grotere gezelschappen terwijl het
Grand Café gedeelte juist zorgt voor
een intieme sfeer voor kleinere gezelschappen. Onder het genot van een
kopje koffie of thee bepreken
wij graag jullie wensen.
Neem mij

mee naar huis!

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

ZOE T

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

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

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

THEE

PECANNOTEN-CHOCOLADETAART | 4,90

THEE | Keuze uit 12 smaken | 2,85

CHEESECAKE | 4,75

VERSE MUNTTHEE | Honing | 3,50

APPELKRUIMELTA ART | 4,00

VERSE GEMBERTHEE | Sinaasappel | Honing | 3,50

HAZELNOOTSCHUIMGEBAK (gluten arm) | 4,50

EXTRA’S | Stokje kaneel of honing | 0,75

SLAGROOM | 0,75

--------------- KOFFIES

(FAIRTR ADE)

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

Al onze ‘melk’ koffies worden standaard met volle
melk bereid, maar u kunt ook kiezen uit havermelk
+ 0,50. Slagroom | 0,75 Decafé + 0,20
KOFFIE | 2,85

KINDERLUNCH

(TOT 12 JAAR)

12.00 - 15.00 uur

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

LUNCHGER ECHTEN

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

Mini tomatensoep | Sneetje molenbrood | 3,75
Broodje | Hagelslag of Vruchtenhagel | 2,50
Broodje | Schuddebuikjes | 2,50
Broodje | Gebakken of gekookt ei | 3,00
Broodje | Kaas of ham | 3,00
Broodje | Kroket of frikandel | Mayonaise | 4,75

ESPRESSO | 2,85
ESPRESSO MACCHIATO | 3,00
Espresso met een toefje schuim
DUBBELE ESPRESSO | 4,35
CAPPUCCINO | 3,20
Gelijke delen espresso, melk en melkschuim

KINDERUITSMIJTER | 3,00
Naturel | 1 Boterham | 1 Gebakken ei
Ham | Kaas | Spek | 0,75 per keuze

CAFÉ LATTE (KOFFIE VERKEERD) | 3,30
Espresso met veel warme melk

KINDERPANNENKOEK | Stroop | Suiker | 5,00
POFFERTJES | 12 stuks | 4,75

LATTE MACCHIATO | 4,00
Melk, espresso en melkschuim in laagjes
FLAT WHITE | 4,75
Dubbele espresso met geschuimde melk

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

BABY CHINO | 1,50
Warm geschuimde melk

KROKET OF FRIKANDEL (GLUTENVRIJ MOGELIJK) | 8,50
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 koffieprojecten in Ethiopië, Peru en Sri Lanka via de Peeze
Foundation.

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

L AT TES ME T SIROOP

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

LATTE MACCHIATO | 4,35
Espresso | Melkschuim | Keuze uit:
• Tiramisu siroop
• Karamel siroop
• Chocolate cookie siroop • Hazelnoot siroop
• Siroop van het seizoen

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

WAR ME CHOCO

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

WARME CHOCOMELK | 3,00 MET SLAGROOM | 3,75
WARME CHOCOMELK | Baileys / Rum | Slagroom | 6,75

KAASSOUFLEETJES , KIPNUGGETS | 8,50
OF BITTERBALLEN (4 STUKS)
ALS JE NIET WILT KIEZEN | 8,50
Kipnugget | Mini frikandel | Mini vleeskroketje |
Mini kaassouffleetje

--------------- VOOR

DE KLEINE TR EK

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

Losse kroket of frikandel | 3,90
Losse kaassouffleetjes of kipnuggets (4 st.) | 3,90
Frites (kind) met appelmoes en komkommer, | 4,60
keuze uit mayonaise of ketchup

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

IJS JES

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

WATERIJSJE | 1,50
VUL JE EIGEN IJSBEKER | Per bol | 1,50 Slagroom | 0,75
Keuze uit: Vanille, Aardbei, Chocolade, American Cookie
BEN & JERRY’S | 100 ml | 3,75

LUNCHKAART
12.00 - 15.00 uur

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

LUNCHGER ECHTEN

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

Lunchgerechten worden standaard zonder boter geserveerd.
Veel gerechten kunnen glutenvrij bereid worden. Glutenvrij
brood + 0,75. Onze broodsoorten zijn allen melkvrij.
BROODJE BAL SPECIAAL | 8,00
Wit puntje | Huisgemaakte gehaktbal | Sla | Rauwkost |
Gebakken ui | Spiegelei | Mayonaise | Pittige saus
CLUBSANDWICH 1837 | 12,50
Kiprollade | Tomaat | Eiersalade | Sla | Spek |
Truffelmayonaise - Keuze uit witbrood of bruinbrood
12 UURTJE | 12,50
2 witte of bruine boterhammen | Mini tomatensoep of
mosterdsoep | Oma Bob’s kroket | Ham | Spiegel ei
12 UURTJE VEGA | 12,50
2 witte of bruine boterhammen | Mini tomatensoep
of mini mosterdsoep | Kaaskroket | Kaas | Spiegel ei
OMA BOB’S RUNDVLEES KROKETTEN | 10,00
Keuze uit witbrood of bruinbrood. Liever frites en
mayonaise + 2,50

----------

HUISGEROOKTE ZALM | 12,50
Josper zalm | Frisse koolsalade | Granny Smith |
Kruidenmayonaise
HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE | 9,50
Tonijn | Haricots verts | Appel | Ui | Radijs | Sla |
Bieslookmayonaise
VITELLO TONNATO | 12,90
Kalfscarpaccio | Kappertjes | Rucola | Tonijnmayonaise
RUNDERCARPACCIO | 13,90
Grana Padano | Sjalot | Pitjes | Rucola |
Truffelmayonaise
WARM VLEES | 10,50
Pulled chicken | Bosui | Ui | Champignons | Paprika |
Ketjap
= veganistisch gerecht

THUIS GENIETEN VAN GRAND CAFÉ 1837?
De Drive Thru blijft geopend! De gerechten met
zijn te bestellen via onze webshop.

Uitsmijters

Heerlijke panini’s uit de oven.

Uitsmijters bestaan uit
3 eieren, geserveerd met 3
boterhammen wit of bruin.

Kaas | 6,50
Ham | Kaas | 7,50
Tomaat | Kaas | 7,50
Brie | Tomatensalsa | 8,00
Olijven
Pittige kip | Kaas | 8,00

--------

Kaas

of Ham | 9,00

Ham | Kaas | 10,50
Spek | 10,50
Ham | Spek | 12,00
Ham | Spek | Kaas | 13,50

SOEP ME T MOLENBROOD

----------

De soepen zijn glutenvrij, glutenvrij brood erbij? + 0,75
TOM KA KAI | 6,75
TOMATENSOEP | 6,75

M A ALTIJDSAL ADES

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

Salades worden geserveerd met wit of bruin molenbrood
met roomboter (incl.) of liever frites met mayonaise + 3,00.

KIPSATÉ | 200 GRAM | 18,90
Gedroogde uitjes | Kroepoek | Frites | Huisgemaakte atjar
en pindasaus

= vegetarisch gerecht

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

Panini’s

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

VEGAN | 9,50
Naanbrood | Gegrilde paprika en courgette | Humus |
Geroosterde kikkererwten | Aceto stroop

BOL - WIT OF BRUIN

PANINI / UIT SMIJTER

MOSTERDSOEP | 6,75

KAASKROKETTEN | 10,50
Keuze uit witbrood of bruinbrood. Liever frites en
mayonaise + 2,50

--------

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

VEGAN | 15,00
Romaine sla | Gegrilde paprika en courgette | Humus |
Geroosterde kikkererwten | Aceto stroop
OOSTERSE HUISGEROOKTE ZALM | 17,50
Romaine sla | Josper zalm | Komkommer | Wakamé |
Sesam krokantje | Wasabi mayonaise
GEITENKAAS KROKANT | 15,00
Romaine sla | Notencrunch | Rauwkost |
Honing mosterddressing
CEASAR | 16,50
Romaine sla | Gegrilde kip | Ei | Spek | Grano Padano |
Kappertjes | Milde ansjovisdressing

--------

HIGH TE A / WINE / BEER

----------

HIGH TEA - 2 UUR DUREND | 21,50 P.P.
Heerlijke hartigheden en huisgemaakte zoete lekkernijen
met onbeperkt thee. Vanaf 2 personen | Op reservering
HIGH WINE / BEER - 2 UUR DUREND | 22,50 P.P.
Uitgebreide plank met heerlijke hartigheden met keuze
uit twee glazen bier of huiswijn: Heinekenen en Affligem
bieren. Vanaf 2 pers. | Op reservering
De High Wine / Beer is uit te breiden met onze Premium
wijnen/bieren voor een meerprijs van 3,00 euro per persoon.
HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS!
in de meeste gevallen zijn de gerechten prima aan te
passen naar een allergievrij gerecht.

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

KOUDE DR A NKEN

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

FRISDRANKEN
Kraanwater is mogelijk, consumptie erbij verplicht.
Coca Cola | Coca Cola zero | 3,15
Fanta Orange | Cassis | Sprite | 3,15
Finley Tonic | Bitter Lemon | Ginger Ale | 3,30
Royal Bliss Ginger beer | 3,75
Fuze tea keuze: Green Tea, GT Kiwi/Apple of Sparkling | 3,30
Chaudfontaine | Stil | Bruisend 20cl | 3,15 75cl | 7,90
Appelsap | Fristi | Chocomel | Rivella | 3,30
Verse jus d’orange | 4,75
Melk | 2,35
IJskoffie | Dé verkoeling die je niet wil missen | 5,75

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

BIER EN

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

BIEREN VAN DE TAP
Heineken – 5% 25 cl | 3,50 50 cl | 6,50
SPECIAALBIEREN OP FLES
Lagunitas Daytime IPA – 4% | ACTIE | 3,75
Een licht gekleurde session IPA en de smaak is kruidig,
fris en hoppig. Nasmaak zacht en romig.
Affligem Belgisch Wit – 4,8% | 4,70
Een verfrissend witbier gekruid met sinaasappelschil
en koriander. Het heeft een zachte, rijke smaak en is
verrassend doordrinkbaar.
Brand Weizen – 5% | 4,50
Gebrouwen volgens traditioneel Beiers recept. Fris met
zachte afdronk.
Texels Skuumkoppe – 6% | 4,90
De trots van bierbrouwerij Texels. Een karaktervol
donker witbier dat smaakt in ieder jaargetijde.
Affligem Dubbel – 6,8% | 4,90
Abdijbier met een kruidig aroma. Een karaktervol bier
met een zachtmoutige smaak en een zoet karakter.
Oedipus Mannenliefde – 6% | 5,90
Saison met citroengras en Szechuanpeper.
Frisse citrussmaken die afkomstig zijn van het citroengras en de Szechuanpeper. Zoals hoort bij de bierstijl
van een saison, is de afdronk droog en dorstlessend.
Hapkin – 8,5% | 5,30
Zwaar Blond, moutig karakter en fruitig, bitter aroma.
La Chouffe – 8% | 5,75
Zwaar blond, fruitig en kruidig 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.
Noordt Pomelo IPA – 6,0% | 6,25
Een frisse doordrinkbare IPA met een fruitige grapefruitsmaak uit louter hopsoorten.
Bira Moretti l’Autentica – 4.6 % | 3,50
Een bijzondere me lange van hoogwaardige hopsoorten
geeft het bier zijn kenmerkende geur en smaak.
Affligem Blond – 6.8% | 4,80
Een blond abdijbier met nuances van citrus & vanille.
De afdronk is bitter en heerlijk fris. Het zorgt voor een
bitterheid die mooi in balans is.
Liefmans fruitesse – 3,8% | 4,90
Licht zoete smaak met fruitige accenten van aardbei,
framboos, kriek, bosbes en vlierbes.
Amstel Radler – 2% | 3,75
De natuurlijke mix van Amstel bier en citroenwater.

Heineken Silver Blik – 4% | 3,50
Maak kennis met dé nieuwe verfrissing. Licht, easy-going
met de kenmerkende volle smaak van Heineken.
0.0% BIEREN
Heineken 0.0% | 3,00
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% | 3,50
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 IPA 0.0% | 3,95
Deze IPA is net zo hoppig, citrusachtig en fris, maar dan
alcholvrij.
Brand Weizen 0.0% | 3,75
Alcoholvrije Weizen met een extra frisse en fruitige
smaak en een zachte afdronk.

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

WIJNEN

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

WITTE HUISWIJNEN
Calusari – Chardonnay | glas 4,50 | fles 22,50
Rijke geur van rijp exotisch fruit, karamel en hazelnoten.
De smaak is sappig en zacht met een frisse afdronk.
Calusari – Pinot Grigio | glas 4,50 | fles 22,50
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 4,50 | fles 22,50
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.
Klostor Spätlese | Zoet | glas 4,25 | fles 21,00
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
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 ons vegan voor- en hoofdgerecht en het
voorgerecht om te delen.
Flor de Añon Verdejo | Zacht en rijp |

glas 5,25 | fles 26,50
Levendige verdejo. Kristalhelder, aromatisch fruit en
kruiden geven deze wijn intensiteit en spanning.

 ijn-spijs: Gerechten met een kruidige en romige smaak
W
waar deze wijn verzachtend bij werkt, zoals de zoals de
carpaccio, huisgerookte zalm en kabeljauwfilet.
Les Bertholets Viognier | Vol en aards |

glas 5,00 | fles 25,00

Helder goudgeel van kleur en met de geur van een

DRANKKAART
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, geitenkaas krokant
en de hartige taart.
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 4,50 | fles 22,50
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 4,50 | fles 22,50
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 5,00 | fles 25,00
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 vleesgerechten zoals onze kogelbiefstuk
en de josper special met een zoetige smaak en sjalot saus.
Peacock Syrah | Sappig en kruidig | glas 5,75 | 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 een pepersaus
zoals onze biefstuk uit de Josper.
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 zoals
hertenbiefstuk, eendenborst en de 1837 burger.
ROSÉ HUISWIJN
Calusari Pinot Noir Rosé | glas 4,50 | fles 22,50
Originele rosé gemaakt van Pinot Noir. In de geur volop
zomerfruit, de smaak is verkwikkend met ook weer veel
fruit invoeden als framboos en cranberry.
ROSÉ PREMIUMWIJNEN
LaCheteau Rosé d’Anjou | glas 4,50 | fles 22,50
Lichtzoete rosé uit Anjou. Vrolijk bleekroze gekleurd.
Met een geur van vers klein rood fruit: rode besjes, wilde
aardbeitjes en frambozen. Fris en gemakkelijk.
Wijn-spijs: Kruidige of lichtpittige gerechten waar deze
wijn lichtzoet bij smaakt.

Estandon Grenache Rosé | glas 6,50 | fles 32,50
Een typische Provence rosé rond van smaak met voldoende zuren, roodfruit en licht ziltig. Wijn-spijs: Heerlijk
als aperitief en smaakvol bij de Josper gerechten.

-------

ROYAL BLISS COCK TAIL S

----------

Alle cocktails hebben als basis één van de mixers van
Royal Bliss. Premium mixers met meer dan veertig geur- en
smaaknuances met eindeloos veel mogelijkheden. Unieke
smaakcombinaties voor elk moment.
Gin Mare - 42.7% of Hendrick’s Gin - 41.4% | 9,50
Royal Bliss Creative Tonic Water | Basilicum of Komkommer
V2C Dry Dutch Gin – 41,5% | 9,50
Royal Bliss Vibrant Yuzu Tonic Water | Citroen
Bombay Sapphire Dry Gin - 40% | 9,50
Royal Bliss Creative Tonic Water | Limoen | Jeneverbes
Ketel 1 – 35% | 8,00
Royal Bliss Bohemian Berry Sensation | Rood fruit
Aperol Spritz | 7,50
Cava | Bruisend water | Sinaasappel
ALCOHOL VRIJ
Martini Vibrante | 7,50
Royal Bliss Creative Tonic Water | Sinaasappel
Ginsin Strawberry | 7,50
Royal Bliss Bohemian Berry Sensation | Rood fruit
Ginsin Botanics | 7,50
Royal Bliss Vibrant Yuzu Tonic | Komkommer
NONA JUNE COCKTAILS
Handgemaakt in België. 100% natuurlijk gedistilleerde plantenextracten. Minder dan 1/10 calorieën van een gewone spirit.
Nona June - 0,0% | 8,75
Royal Bliss Creative tonic | Jeneverbes
Nona Spritz - 0,0% | 8,75
Royal Bliss Creative tonic | Sinaasappel

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

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 |
Citroen-brandewijn | 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

& COGNACS -------------

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

BORRELKAART

DINERKAART

12.00 - 17.00 uur

17.00 - 21.00 uur

Mix | Noten | Pinda’s | 3,90
Olijven | 3,90
Kaasplankje | 10,50
4 kazen van Hof van Heden | Notenbrood | Stroop
Hamplankje | 14,50
3 soorten Mediterrane hammetjes | Aceto stroop
BORRELPLANK (15.00 TOT 17.00 UUR) | 27,50
Kazen | Olijven | Eiersalade | Mediterraan hammetje |
Notenmix | Molenbrood | Kruidenroomkaas | Humus | Aioli
FRITUUR
Bitterballen (8 st) | Mosterd | 8,50
Kaasstengels (8 st.) | Pittige saus | 7,90
‘de lekkerste’ Vegan bitterballen (8 st.) | Mosterd | 8,50
Kaas rucola kroketjes (6 st.) | 7,90
Rendang kroketjes (6 st.) | 8,00
Frites | 4,90
Mayonaise, ketchup, pittige saus of curry (60ml) | 1,00
Pindasaus (60ml) | 1,75
Gemengd bittergarnituur (12 st.) | Mosterd | 11,50
Kalfskroketje (2) | Bamihapje (2) | Kaassoufleetje (2) |
Kipkrokant (2) | Rundvleeskroketje (2) | Mini frikandel (2)

DINERKAART
17.00 - 21.00 uur

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

VO ORGER ECHTEN

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

MOLENBROOD MET SMEERSELS | 7,90
Kruidenboter | Aioli | Tomaten salsa
OOSTERSE HUISGEROOKTE ZALM | 11,50
Josper zalm | Komkommer | Wakamé | Sesam krokantje |
Wasabi mayonaise
VITELLO TONNATO | 11,90
Kalfscarpaccio | Kappertjes | Rucola | Tonijnmayonaise
VEGAN | 9,50
Naanbrood | Gegrilde paprika en courgette | Humus |
Geroosterde kikkererwten | Aceto stroop
RUNDERCARPACCIO | 12,90
Grana Padano | Sjalot | Pitjes | Rucola |
Truffelmayonaise
GEITENKAAS KROKANT | 9,50
Romaine sla | Notencrunch | Rauwkost |
Honing mosterddressing
HAMPLANKJE | 14,50
3 soorten Mediterraan hammetjes | Aceto stroop
VOORGERECHT OM TE DELEN | 14,50 P.P.
(vanaf 2 pers.) Mini soepje | Hammetje | Zalm |
Mini kroketje | Carpaccio

= vegetarisch gerecht

= veganistisch gerecht

--------

SOEP ME T MOLENBROOD

----------

De soepen zijn glutenvrij, glutenvrij brood erbij? + 0,75
TOM KA KAI | 6,75
TOMATENSOEP | 6,75
MOSTERDSOEP | 6,75

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

M A ALTIJDSAL ADES

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

Salades worden geserveerd met wit of bruin molenbrood
met roomboter (incl.) of liever frites met mayonaise + 3,00.
VEGAN | 15,00
Romaine sla | Gegrilde paprika en courgette | Humus |
Geroosterde kikkererwten | Aceto stroop
OOSTERSE HUISGEROOKTE ZALM | 17,50
Romaine sla | Josper zalm | Komkommer | Wakamé |
Sesam krokantje | Wasabi mayonaise
GEITENKAAS KROKANT | 15,00
Romaine sla | Notencrunch | Rauwkost |
Honing mosterddressing
CEASAR | 16,50
Romaine sla | Gegrilde kip | Ei | Spek | Grano Padano |
Kappertjes | Milde ansjovisdressing

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

JOSPER GRILL

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

De Josper grill is een tot 300-400˚C gestookte houtskooloven
waarmee gerechten een unieke subtiele grillsmaak krijgen.
HIPHANGING KOGELBIEFSTUK* | 22,50
US BLACK ANGUS RUMPSTEAK** | 24,50
Seizoensgroenten | Aardappelcrème | Keuze uit:
Champignon-, peper- of gepofte knoflook-sjalotsaus
VANGST VAN DE DAG | DAGPRIJS
IBÉRICO LAZY RIBS*** | 23,50
Langzame vleesgaring zonder bot | Spitskool | Taugé |
Paksoi | Bosui | Teriyaki
SPIES 1837 | 21,50
Kip | Rundvlees | Champignon | Paprika | Maiskolf |
Chimichurrie | Frisse salade

* 	Ierse runderen waarvan de bil 4 tot 6 weken
heeft gehangen ‘hip hang’. Hierdoor is de
biefstuk fijn van structuur en vol van smaak.
** 	Noord-Amerikaans rundvlees, minimaal 100
dagen graangevoerd waardoor mooi doorregen
en ook nog super mals vlees.
*** 	Een raszuiver Spaans scharrelvarken waarvan
de ribs (zonder bot) langzaam zijn gegaard. De
mooie marmering zorgt voor sappig, mals vlees
en wordt afgegrild in de Josper houtskooloven.

DINERKAART
17.00 - 21.00 uur

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

HO OFDGER ECHTEN

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

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

NAGER ECHTEN

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

ROODBAARSFILET | 21,50
Fregola | Gamba | Tomaten beurre blanc

BLONDIE | 8,00
Witte chocolademousse | Vanille ijs | Aardbeien

VEGAN | 17,50
Groene kruidenrisotto in een krokant jasje |
Zomerse groente topping | Pomodori saus

KAASPLANKJE | 10,50
4 kazen van Hof van Heden | Notenbrood | Stroop

HIPHANGING KOGELBIEFSTUK IN JUS* | 19,50
Gebakken in roomboter | Witte boterhammen

GEVULDE DAME BLANCHE | 8,50
1837 soes| Vanille ijs | Slagroom |
Warme chocolade saus

RENDANG VAN RUNDVLEES | 18,90
Pittige boontjes | Rijst | Atjar | Kokos notenmix

PAVLOVA | 8,00
Limoenyoghurt | Roodfruit | Yoghurt ijs

HARTIGE TAART | 17,50
Gorgonzola | Pecorino | Gegrilde groenten | Rucola |
Frisse kruidensaus

HUISGEMAAKT LEKKERS | vanaf 4,00
Cheesecake, Pecan-chocoladetaart of Hazelnootschuim

KIPSATÉ | 200 GRAM | 18,90
Gedroogde uitjes | Kroepoek | Frites | Huisgemaakte atjar
en pindasaus

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

BURGER S

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

Van de Josper grill, op een brioche broodje van bakkerij
Rijnbeek.
AMERICAN BLACK ANGUS BURGER | 15,90
Truffelmayonaise | Bacon | Cheddar | Tomaat | Sla |
Augurk
1837 BLACK ANGUS BURGER | 16,50
Ketchup | Gebakken ui | Bacon | Pulled chicken | Sla |
Augurk
BLACK ANGUS BURGER ZONDER POESPAS | 11,50
Gewoon alleen op een brioche broodje

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

SPECIALE KOFFIES

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

Irish coffee | Jameson | 7,25
Italian coffee | Amaretto | 7,25
Spanish coffee | Tia Maria | 7,25
French coffee | Grand Marnier | 7,25
43 coffee | Licor 43 | 7,25
Latte Macchiato after dinner | v.a. 6,75
Baileys, Speculaas- of witte chocolade likeur

KINDERDINER
17.00 - 21.00 uur
MINI TOMATENSOEP | Sneetje molenbrood | 3,75
POFFERTJES | 12 stuks | 4,75
PASTA BOLOGNESE | 8,50

GROENTEBURGER | 15,00
Tomatensalsa | Gegrilde paprika en courgette |
Cheddar | Sla

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

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

BITTERBALLEN, KAASSOUFLEETJES OF
KIPNUGGETS (4 ST.) | 8,50

BIJGER ECHTEN

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

KROKET OF FRIKANDEL (GLUTENVRIJ MOGELIJK) | 8,50

SALADE VOOR ERBIJ | 4,90
Romaine sla | Rauwkost | Gekookt ei | Croutons | Pitjes |
Kruidendressing

ALS JE NIET WILT KIEZEN | 8,50
Kipnugget | Mini frikandel | Mini vleeskroket |
Mini kaassouffleetje

SEIZOENSGROENTEN | 4,90

KIPSATÉ | 100 gram | Huisgemaakte pindasaus | 9,50

GEBAKKEN CHAMPIGNONS | 3,75

BIEFSTUK VAN DE GRILL | 100 gram | 12,50

GEBAKKEN UIEN | 2,25
FRITES KLEIN (inclusief 30ml mayonaise) | 3,50
FRITES MIDDEL (inclusief 60ml mayonaise) | 4,90
TRUFFELMAYONAISE (60ml) | 2,50
HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS!
in de meeste gevallen zijn de gerechten prima aan te
passen naar een allergievrij gerecht.

--------------- VOOR

DE KLEINE TR EK

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

Losse kroket of frikandel | 3,90
Losse kaassouffleetjes of kipnuggets (4 st.) | 3,90
Frites (kind) met appelmoes en komkommer, | 4,60
keuze uit mayonaise of ketchup

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

IJS JES

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

WATERIJSJE | 1,50
THUIS GENIETEN VAN GRAND CAFÉ 1837?
De Drive Thru blijft geopend! De gerechten met
zijn te bestellen via onze webshop.

VUL JE EIGEN IJSBEKER | Per bol | 1,50 Slagroom | 0,75
Keuze uit: Vanille, Aardbei, Chocolade, American Cookie
BEN & JERRY’S | 100 ml | 3,75

GEZELLIG EN VERTROUWD
SAMENZIJN BIJ
Een historische plek waar u fijn kunt
samenkomen met familie, vrienden
en collega’s!
Vind het arrangement dat bij u past. Wij bieden
vele mogelijkheden en voor ieder wat wils.
Wij denken graag met u mee in de wensen en
mogelijkheden.
• Hippe BBQ met OFYR
• Trouwdag inclusief
ceremonie en privé terras
• Brunch, Lunch & Diner
• High Tea, Wine & Beer
• Babyshower/Kraamborrel
• Feestavond met DJ

• Borrelarrangementen
• Zakelijke arrangementen
• (Boek) Presentaties
• Verjaardag in de middag
• Koud/warm buffetten
• Walking/Shared dinner
• Samenkomst na uitvaart

Scan om onze
arrangementen te
bekijken!

VOLOP GRATIS PARKEERGELEGENHEID OP EIGEN TERREIN
NEEM EENS EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE OF KOM LANGS!

1837 DRIVE THRU - DINSDAG T/M ZONDAG

Vertrouwde kwaliteit en smaak thuis!

Grandcafe1837.nl

