Burg. Ottenhoffstraat 20a
6561 CM Groesbeek
024–8445356
groesbeek@cafe-etenendrinken.nl

Wifi: Eten en Drinken
Wachtwoord: koffielikeur

MENUKAART
HIGH TEA

PAGINA 1

11.50 p.p.

Tussen 14:00 - 17:00 uur kunt u bij ons genieten van
een high tea. Hierbij krijgt u zoete en hartige hapjes en
onbeperkt thee. Te bestellen vanaf twee personen.
Tip: Maak er een luxe high tea
van met verse jus of cava!

WARME DRANKEN

WARME DRANKEN

PAGINA 2 + 3
ONTBIJT EN LUNCH

PAGINA 4 + 5
DINER

PAGINA 6 + 7
DRANKEN

PAGINA 8
BIEREN

WIST JE DAT WE OOK
EEN VESTIGING IN
NIJMEGEN EN
LENT HEBBEN?

KOFFIE, ESPRESSO

2.10

GROTE KOFFIE, DUBBELE ESPRESSO

3.20

CAPPUCCINO

2.50

KOFFIE VERKEERD

2.60

LATTE MACCHIATO, MOCCACHINO

3.00

CHAI LATTE

3.20

FLAT WHITE

3.50

CORTADO, ESPRESSO MACCHIATO

2.40

meerprijs cafeïnevrije koffie

0.30

meerprijs sojamelk

0.40

WARME CHOCOLADEMELK

2.80

HAZELNOOTKOFFIE, KANEELKOFFIE,
KARAMELKOFFIE, VANILLEKOFFIE
koffie met siroop en slagroom

3.20

E&D KOFFIE kopje koffie, likeur naar keuze en
3 bonbons van chocobreak

6.90

IRISH COFFEE Irish whiskey, koffie en slagroom

6.50

SPANISH/FRENCH/ITALIAN/D.O.M COFFEE
koffie met likeur en slagroom

6.20

VERSE THEE
verse munt - gember - kaneel - steranijs - sinaasappel - zoethout - citroen

2.80

THEE losse thee van Puritea:
ceylon earl grey - ceylon green - naturally calm honey rooibos - jasmine green - chamomille lemon - smooth chai - lemongrass rosehip

2.10

LEKKER BIJ DE KOFFIE
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APPELTAART koud of warm

3.80

CARROT CAKE

4.50

CHOCOLADE LAVA CAKE

3.90

NEW YORK CHEESECAKE

3.70

KLEIN CHOCOLADEPROEVERIJTJE

2.80

3 BONBONS van chocobreak uit Nijmegen

3.80

CROISSANT met jam of kaas

1.60

ONTBIJT

wordt geserveerd tot 12:00 uur
CROISSANT
Met jam of kaas

1.60

KLEIN ONTBIJT
Croissant, halve snee meergranenbrood, gekookt eitje, kaas, boter, jam en vers fruit

5.00

ONTBIJT ETEN & DRINKEN
Diverse soorten brood, croissant, gekookt eitje, ham, kaas, boter, jam, hagelslag, yoghurt,
vers fruit en cruesli

7.80

LUXE ONTBIJT
Diverse soorten brood, croissant, gekookt eitje, gerookte zalm, oude kaas, brie, tonijnsalade, boter, jam,
honing, yoghurt, vers fruit en cruesli

10.00

YOGHURT
Met honing en cruesli

3.10

YOGHURT BREAKFAST BOWL
Griekse yoghurt, havermout granola met zaden en noten, vers fruit, gedroogde dadels en honing

6.40

LUNCH

wordt geserveerd tot 17:00 uur

BROOD

bourgondisch licht- of meergranenbrood
EIERSALADE* met bieslook en sla

4.90

GEZOND jonge kaas, ham, tomaat, komkommer, ei en sambasaus

5.40

OUDE KAAS* oude kaas, olijftapenade, mosterdmayonaise

5.40

MEDITERRANE TONIJNSALADE kappertjes, rode ui en sla

5.90

GEROOKTE ZALM VAN LANDGOED DOORNIK wasabimayonaise, kappertjes, rode ui en sla

7.80

PITA FALAFEL* komkommer, tomaat en knoflooksaus

6.60

2 KROKETTEN twee kroketten op brood met mosterd

5.40

RUNDERCARPACCIO zongedroogde tomaatjes, pittenmix, Parmezaanse kaas en pesto-mayonaise

7.80

KIPSATE met gebakken ui

6.50

E&D-BURGER onze 100% runderhamburger, met bacon, tomaat, sla en onze eigen E&D-saus, geserveerd
op een sesambroodje en groentechips

9.50

PITA PULLED CHICKEN met witte koolsalade en BBQ-saus

9.50

BROOD UIT DE OVEN

bourgondisch licht- of meergranenbrood
ROOMBRIE* walnoten, honing en tijm

6.60

GEITENKAAS* walnoten, honing en tijm

7.20

SANDWICHES

bourgondisch licht- of meergranenbrood
B.E.L.T. sandwich met gebakken spek, sla, tomaat en een gebakken eitje

8.20

CLUBSANDWICH VEGETARISCH* met sla, tomaat, komkommer, brie, oude kaas en olijftapenade

8.20

CLUBSANDWICH KIP met sla, tomaat, komkommer, rode ui, gebakken spek, eiersalade en gerookte kip

8.50

CLUBSANDWICH VIS met sla, wasabimayo, kappertjes, komkommer, tomaat, gerookte zalm en tonijnsalade

8.90

*VEGETARISCH
Kijk voor onze seizoensgerechten op een van de krijtborden, of vraag het aan een van onze medewerkers!
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WRAPS

onze wraps worden warm geserveerd
GEROOKTE KIP jonge kaas, paprika, rode ui, pesto en zongedroogde tomaat

5.90

OUDE KAAS* brie, paprika, rode ui en zongedroogde tomaat

5.90

GEROOKTE ZALM jonge kaas, crème fraîche, paprika, rode ui en komkommer

6.40

EIEREN

3 eieren op bourgondisch licht- of meergranenbrood
UITSMIJTER HAM & KAAS

6.90

UITSMIJTER SPEK & KAAS

7.30

UITSMIJTER HAM & KAAS & SPEK

8.20

UITSMIJTER ZALM met grookte zalm van Landgoed Doornik

7.90

BOERENOMELET met ham, champignons, ui, tomaat en paprika

7.60

ETEN & DRINKEN SPECIALS
12-UURTJE een kroket en een gebakken ei op brood met mosterd

5.80

1-UURTJE een tosti classic met een kop soep naar keuze

6.90

SOEPEN

geserveerd met bourgondisch brood en boter
TOMATENSOEP* met een scheutje room

4.50

TOM KHA KAI Thaise kippensoep met kokos

5.50

TURKSE LINZENSOEP* met munt

5.00

TOSTI

bourgondisch licht- of meergranenbrood
TOSTI CLASSIC ham, kaas, geserveerd met ketchup

3.60

TOSTI PESTO* tomaat, pesto, kaas, geserveerd met ketchup

4.10

TOSTI PITTIGE KIP kaas, gerookte kip, tomaat, pesto, sambal, geserveerd met sambasaus

4.90

TOSTI ROOMBRIE spek, pijnboompitten, roombrie, geserveerd met notentapenade

4.40

VOOR DE KLEINE ETERS

bourgondisch licht- of meergranenbrood, wit casinobrood
BOTERHAM met hagelslag, jam, kaas of pindakaas

2.40

BOTERHAM KNAKWORST met drie knakworstjes en ketchup

3.10

KINDERTOSTI wit casinobrood, ham, kaas, ketchup

3.10

KROKET op brood met mayonaise

3.30

YOGHURT met honing en cruesli

3.10

Kijk ook op de volgende pagina, onze dinergerechten zijn de hele dag door te bestellen,
waaronder onze salades en onze burger!
HEEFT U EEN ALLERGIE OF EEN DIEETWENS LAAT HET ONS DAN WETEN
Voor een meerprijs van €0.50 kunt u onze gerechten ook met glutenvrij brood krijgen
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DINER

wordt geserveerd tot 22:00 uur

VOORGERECHTEN
lekker vooraf, om te delen

BOURGONDISCHE BROODPLANK* met drie sausjes

3.90

HUISGEMARINEERDE OLIJVEN*

3.10

NACHO’S UIT DE OVEN* gegratineerd met kaas, rode ui en salsasaus (TIP: guacemole +1)

4.80

FRIETJES VAN GROENTEN* gegratineerd met salsa en kaas

6.50

TAPAS VLEES bitterballen, loempiaatjes, cajun kipkluifjes, gemarineerde olijven, brood en twee sausjes

9.20

TAPAS VIS visnuggets, loempiaatjes, calamares, gemarineerde olijven, brood en twee sausjes

9.70

TAPAS VEGA* gefrituurde oesterzwammen, gemarineerde olijven, papadum,
loempiaatjes, groentenchips, hummus en dragondip

8.90

SOEPEN

geserveerd met bourgondisch brood en boter
TOMATENSOEP* met een scheutje room

4.50

TOM KHA KAI Thaise kippensoep met kokos

5.50

TURKSE LINZENSOEP* met munt

5.00

Kijk op
onze borden
voor
seizoensgerechten
en specials!
BIERSUGGESTIE:

OVENSCHOTELS/HOOFDGERECHTEN
MEXICAANS runderlapreepjes, paprika, ui, maïs, kidneybonen, knoflook, crème
fraîche, nacho’s gegratineerd met kaas en rode ui, salsasaus, geserveerd met een
side salad (TIP: guacemole +1)

9.95

La Chouffe Blond

SPARE RIBS sappige huisgemarineerde spare ribs, geserveerd met
bleekselderijsalade en verse friet met mayonaise (vier extra ribs: 5.50)

12.90

Urthel Samaranth

THAISE VISCURRY milde curry met courgette, paprika, wortel, broccoli, witvis,
gamba’s en cashewnoten, geserveerd met gele rijst

11.90

Jopen Life’s a Beach

9.90

Saison Dupont

E&D-BURGER onze 100% runderhamburger, met bacon, tomaat, sla, E&D-saus,
geserveerd op een sesambroodje met verse friet, mayonaise en een side salad

11.50

La Trappe Isid’or

PITA PULLED CHICKEN met witte koolsalade en BBQ-saus, geserveerd met verse
friet en mayonaise

11.50

Witte Lambic

LINZENBURGER* een vegetarische burger gemaakt van linzen, met sla,
bospaddestoelen, creme van cashewnoten en blauwe kaas, geserveerd op een
pitabroodje met verse friet en mayonaise

11.00

Vuur en Vlam

CHILI SIN CARNE* Vegetarische chili con carne met zoete aardappel,
kidneybonen, mais, geserveerd met nacho’s, guacemole en zure room

MAALTIJDSALADES

geserveerd met bourgondisch brood en boter
Voor een meerprijs kunt u ook kiezen voor verse friet (€1.30) of aardappelpartjes (€1.60)
in plaats van brood

voor- hoofdgerecht gerecht

WARME GEITENKAAS MET HONING* gemengde sla met honing-mosterddressing,
zongedroogde tomaat, dadels, munt, tijm en pittenmix

6.50

9.90

VIS gemengde sla met honing-mosterddressing, gerookte zalm van Landgoed Doornik,
tonijnsalade, tomaat, kappertjes en rode ui

7.30

11.50

RUNDERCARPACCIO gemengde sla met honing-mosterddressing, pesto-mayonaise,
zongedroogde tomaatjes, olijven, kappertjes, rode ui, pittenmix en Parmezaanse kaas

7.30

11.50

COUSCOUS* rucola, dragon, bosui, rozijnen, rode peper, gepofte paprika, feta, cashewnoten

7.00

11.25

GAMBA gemengde sla met chilidressing, mie, sperziebonen, wortel, witte kool, koriander,
chilidressing, geserveerd met kroepoek

8.60

12.50

*VEGETARISCH
Kijk voor onze seizoensgerechten op een van de krijtborden, of vraag het aan een van onze medewerkers!
HEEFT U EEN ALLERGIE OF EEN DIEETWENS LAAT HET ONS DAN WETEN
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HAPJES

MAAK VAN EEN HAPJE EEN
MAALTIJD !

LOEMPIAATJES* met chilisaus

4.30
4.30

BITTERBALLEN met mosterd

Kies een hapje
geserveerd met een salade,
mayonaise en verse friet
(+€ 3.40)
of salade, mayonaise
en gekruide
aardappelpartjes (+€ 3.90)

CALAMARES met knoflooksaus
HUISGEMAAKTE FALAFEL* met knoflooksaus
CAJUN KIPKLUIVEN met chilisaus
KIPSATÉ met pindasaus
VISNUGGETS met knoflooksaus

4.90
5.20
5.40
5.80
4.90

HUISGEMAAKTE MOZZARELLA BITTERBALLEN* (lauwwarm geserveerd)
mozzarella, zongedroogde tomaat en basilicum

5.40

KAASLOEMPIAATJES* met chilisaus

5.50

KINDERMENU
FRIET, MAYONAISE, APPELMOES, WARME GROENTEN
en keuze uit 3 knakworstjes, 4 bitterballen, kroket, 4 loempiaatjes of 4 visnuggets

4.80

en keuze uit 3 spare ribs, 3 mozzarellabitterballen of 3 kaasloempiaatjes

5.60

KINDERPANNENKOEK keuze uit naturel of met appel

4.20

PASTA PESTO penne met pesto en parmezaan

4.20

EXTRA TE BESTELLEN
PORTIE AMBACHTELIJK VERSE FRIET met mayonaise

2.60

PORTIE GEKRUIDE AARDAPPELPARTJES met mayonaise

3.00

WARME GROENTEN mix van warme seizoensgroenten

2.10

SALADE gemengde sla met honing-mosterddressing, wortel, maïs, rode ui en pittenmix

1.20

*VEGETARISCH

TOETJES...

...OF EEN LEKKERE KOFFIE

HOLLANDS KAASPLANKJE met kletzenbrood

8.25

YOGHURT MET HONING EN CRUESLI

3.10

PANNA COTTA met framboos en basilicum

4.75

APPELTAART koud/warm

3.80

CARROT CAKE

4.50

CHOCOLADE LAVA CAKE

3.90

NEW YORK CHEESECAKE

3.70

KLEIN CHOCOLADEPROEVERIJTJE
blondie, sneeuwbal, brownie, truffel

2.80

BONBONS 3 stuks van chocobreak

3.80

DAME BLANCHE

4.80

KINDERIJSJE

4.00

RAKETJE

1.00

TIP!

Neem een sherry PX
of limoncello bij een van onze
toetjes!
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HAZELNOOTKOFFIE, KANEELKOFFIE,
KARAMELKOFFIE, VANILLEKOFFIE
koffie met siroop en slagroom

3.20

IRISH COFFEE
Irish whiskey, koffie en slagroom

6.50

SPANISH/FRENCH/ITALIAN/D.O.M COFFEE
koffie met likeur en slagroom

6.20

E&D KOFFIE kopje koffie, likeur naar keuze en
3 bonbons van chocobreak

6.90

WIJNEN
BUBBELS
BARZA, Cava brut – Spanje
Barza is een biologische cava geïnspireerd op de lifestyle in Barcelona, een prachtige
stad waar men zonder grenzen kan genieten! Zeer fijne bubbel en fruitig.

20 cl flesje (2 glazen)
7.00

APEROL SPRITZ – Italië
Hét Italiaanse drankje! Verreweg het meest gedronken aperitief in Italië

6.00

WITTE WIJN
GREENTRAIL, Sauvignon blanc/Verdejo/Airén - Spanje

glas 3.60

½ liter 11.75

fles 15.00

glas 3.90

½ liter 12.50

fles 16.00

glas 3.60

½ liter 11.75

glas 3.60

½ liter 11.75

fles 15.00

glas 3.60

½ liter 11.75

fles 15.00

glas 3.90

½ liter 12.50

fles 16.00

Een biologische, frisse en zachte wijn
LA MINGA, Chardonnay – Chili
Zeer klassieke, volle chardonnay
ZOET, Bereich Bernkastel - Duitsland

ROSÉ WIJN
GREENTRAIL, Temperanillo Rosado - Spanje
Een fruitige, volle rosé

RODE WIJN
GREENTRAIL, Tempranillo/Cabernet Sauvignon - Spanje
Een biologische, fruitige en zachte wijn
CAZAL VIEL, Merlot/Grenache/Syrah - Frankrijk
Een soepele wijn, maar wel met karakter

WIJN VAN DE MAAND
Kijk op het grote krijtbord, of vraag het aan een van onze medewerkers!

PORT - SHERRY - VERMOUTH
PORT ruby / tawny / white

3.40

SHERRY medium dry

3.20

SHERRY PX dessertwijn heerlijk bij chocolade

3.70

MARTINI BIANCO / ROSSO

3.10

BIERPROEVERIJ / WIJNPROEVERIJ
12.50 p.p.
Tussen 14:00 - 17:00 uur en na 21:00 uur kunt u bij ons genieten
van een bierproeverij / wijnproeverij.
U krijgt 3 proefglazen bier/wijn en een plankje met borrelhapjes.
Te bestellen vanaf 2 personen.
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LIKEUREN / STERKE DRANKEN
AMARETTO, BAILEYS, FRANGELICO, LICOR 43, TIA MARIA, SOUTHERN COMFORT

3.60

COINTREAU, D.O.M BÉNÉDICTINE , DRAMBUIE, SAMBUCA,GRAND MARNIER, LIMONCELLO

4.10

RÉMY MARTIN VSOP, CALVADOS

5.10

JONGE JENEVER, VIEUX , BESSENJENEVER, JÄGERMEISTER, BEERENBURGER, SCHROBBELÈR

2.00

GIN, BACARDI, SMIRNOFF VODKA, CAMPARI

3.30

WHISKEY Jameson, Monkey Shoulder, Jack Daniel’s

5.20

SINGLE MALT WHISKEY Glenfiddich 12 YO

6.20

SINGLE MALT WHISKEY Laphroaig 10 YO, Talisker Skye

7.20

FRISDRANKEN

SAPPEN

PEPSI, PEPSI MAX, SiSi, 7UP
ROYAL CLUB cassis / bitter lemon / tonic
SOURCY mineraalwater
SOURCY sprankelend mineraalwater

2.40

0,2l

0.35l

VERSE JUS D’ORANGE

2.80

3.60
3.60

RIVELLA original / cranberry
ROYAL CLUB ginger ale

KARNEJUS
karnemelk met verse jus d’orange

2.80

2.60

2.60

HUISGEMAAKTE CITROENLIMONADE

2.80

ROYAL CLUB PUUR SAP
appelsap, tomatensap

LIPTON sparkling ice tea / green ice tea

2.80

3.50

RUSSELL & CO GINGER BEER

3.80

SCHULP BIOLOGISCHE SAPPEN
appel-rabarber / appel-peer / aardbei

BIONADE vlierbes / sinaasappel-gember

3.30

MELK, KARNEMELK

2.10

CHOCOMEL, FRISTI

2.50

LEKKER BIJ DE BORREL
NOTENMIX*

2.20

HUISGEMARINEERDE OLIJVEN*

3.10

BOURGONDISCHE BROODPLANK* met drie sausjes

3.90

LOEMPIAATJES* 10 stuks, met chilisaus

4.30

VLAMMETJES 8 stuks, met chilisaus

4.30

BITTERBALLEN 10 stuks, met mosterd

4.30

BITTERGARNITUUR 10 stuks, met mayonaise en curry

5.20

CALAMARES 8 stuks, met knoflooksaus

4.90

HUISGEMAAKTE FALAFEL* 4 stuks, met knoflooksaus

5.20

VISNUGGETS 6 stuks, met knoflooksaus

4.90

HUISGEMAAKTE MOZZARELLA BITTERBALLEN* 5 stuks (lauwwarm geserveerd)
mozzarella, zongedroogde tomaat en basilicum

5.40

KAASLOEMPIAATJES* met chilisaus

5.50

*VEGETARISCH

CADEAUTIP!

FEESTJE? BORREL?

Een Eten & Drinken
cadeaubon.
Nu verkrijgbaar
vanaf €5 in een leuke
verpakking!

Vraag aan de bar naar
de mogelijkheden.
Bellen of mailen mag
natuurlijk ook!
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BIEREN
BIEREN OP TAP
KORNUIT

pils | frisse, zachte smaak | 5,2% | 2.70

GRIMBERGEN BLOND

blond | licht fruitig, zoet-bitter | 6,7% | 4.00

GRIMBERGEN DUBBEL

dubbel | zoetbitter, karamel | 8,0% | 4.00

GROLSCH WEIZEN

weizen | volle, frisbittere smaak | 5,1% | 0.3L: 4.20 / 0.5L: 5.40

JOPEN WISSELTAP

Kijk op het bord, of vraag het aan een van onze medewerkers!

KWAREMONT WISSELTAP

Kijk op het bord, of vraag het aan een van onze medewerkers!

WISSELTAP

Kijk op het bord, of vraag het aan een van onze medewerkers!

BIEREN OP FLES
JOPEN LIFE’S A BEACH

session IPA | fruitige hopsoorten met zachte bitters | 3,3% | 4.10

BOON KRIEK

lambiek | natuurlijke frisse zoetzure smaak | 4,0% | 4.20

SOMERSBY BLACKBERRY

cider | licht zoet, bramen | 4,5% | 4.10

SOMERSBY RED RHUBARB

cider | fris, rabarber, appel | 4,5% | 4.10

KORENWOLF

wit | fris, licht droog en fruitige smaak | 5,0% | 3.40

WITTE LAMBIC

lambiek | mooie mix van fruit, snoep en een zuurtje | 5,5% | 4.20

TEXELS SKUUMKOPPE

dunkel weisse | vol, romig, fruitig | 6,0% | 4.20

JOPEN “HOP ZIJ MET ONS”

IPA | glutenvrij, stevige bitters, mix van tropisch en citrusfruit | 6,0% | 5.40

VUUR EN VLAM

IPA | mooie bitters en frisse tropische aroma’s | 6.2% | 5.30

ORVAL

ale | uniek bier met bijzondere smaken | 6,2% | 4.90

SAISON DUPONT

saison | klassiek fris en mooi fruitig bier met een droge afdronk | 6,5% | 4.20

PALM ROYALE

amber | mooie volle smaak, licht zoetig | 7,5% | 3.50

LA TRAPPE ISID’OR

amber | heerlijke volle smaak met licht fruitige afdronk | 7,5% | 4.60

BRUGSE ZOT DUBBEL

dubbel | licht fruitig en bitter, vol en zacht | 7,5% | 4.80

GOUDEN CAROLUS CLASSIC

donker | warme smaak van mout en donker rood fruit | 8,0% | 4.40

LA CHOUFFE

blond | mooie fruitige hop, fris en kruidig | 8.0% | 4.90

SCHELDE ZEEZUIPER

tripel | een beetje pit, frisse sinaasappel en koriander | 8,0% | 5.20

CORNET

sterk blond | tonen van vanille en eikenhout | 8,5% | 4.80

ROCHEFORT 8

gerstewijn | fruitige gerstewijn, lichtzoet en een beetje bitter | 9,2% | 5.40

URTHEL SAMARANTH

quadrupel | vol en donker bier, honing, drop en rijp fruit | 11,5% | 5.40

LAAG IN ALCOHOL:
GROLSCH RADLER CITROEN

radler | licht zoet, citrus, verfrissend | 2,0% | 3.20

GROLSCH 0,0% RADLER LEMON

radler | licht zoet, citrus, verfrissend | 0,0% | 3.20

BAVARIA WIT 0,0%

wit | fruitig, fris | 0,0% | 3.20

GROLSCH 0,0%

malt | vol, fris | 0,0% | 3.00

PALM 0,0%

amber | lichte karamelsmaken, honingachtige malsheid | 0,0% | 3.20

SPORT ZOT

blond | zeer goed gebrouwen alcoholarm bier uit Brugge | 0,4% | 4.40

FRANZISKANER ALKOHOLFREI 0,5L weizen | fruitig, licht kruidig | 0,5% | 5.20
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