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

Wifi: Eten en Drinken
Wachtwoord: koffielikeur

ETEN
ONTBIJT
wordt geserveerd tot 12:00 uur
CROISSANT met jam of kaas

2.20

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

5.30

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

8.20

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

10.50

LUNCH

wordt geserveerd tot 17:00 uur
BROOD

bourgondisch licht- of meergranenbrood
EIERSALADE* met bieslook en sla

5.20

GEZOND jonge kaas, ham, tomaat, komkommer, ei

5.70

OUDE KAAS* oude kaas, olijftapenade, mosterdmayonaise

5.70

MEDITERRANE TONIJNSALADE met kappertjes en sla

6.20

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

8.20

PITA FALAFEL* komkommer, tomaat en knoflooksaus

6.90

2 KROKETTEN op brood met mosterd

5.70

2 GROENTEKROKETTEN op brood met kruidenmosterd

6.80

RUNDERCARPACCIO mayo van tomatenpesto, geraspte geitenkaas, groentechips,
kropsla, balsamicodressing

8.20

KIPSATÉ met gebakken ui

6.80

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

9.90

BROOD UIT DE OVEN

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

6.90

GEITENKAAS* walnoten, honing en tijm

7.50

*VEGETARISCH
ALLERGIE OF EEN DIEETWENS? LAAT HET ONS DAN WETEN
Tegenwoordig kun je bij ons ook afhalen

LUNCH

wordt geserveerd tot 17:00 uur
SANDWICHES

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

8.40

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

8.40

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

8.70

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

9.10

EIEREN

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

7.10

UITSMIJTER SPEK & KAAS

7.50

UITSMIJTER HAM & KAAS & SPEK

8.40

UITSMIJTER ZALM met gerookte zalm van Landgoed Doornik

8.10

BOERENOMELET met ham, champignons, ui, tomaat en paprika

7.80

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

6.00

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

7.10

SOEPEN

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

4.80

RODE LINZENSOEP* met munt

5.30

COURGETTESOEP met gerookte zalmsnippers

5.50

KIJK OP DE BORDEN
VOOR ONZE
SEIZOENSGERECHTEN EN
SPECIALS

TOSTI

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

3.80

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

4.30

TOSTI PITTIGE KIP kaas, gerookte kip, tomaat, pesto, sambal, geserveerd met chili-crème fraîche

5.10

TOSTI ROOMBRIE spek, roombrie

4.60

VOOR DE KLEINE ETERS

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

2.50

BOTERHAM KNAKWORST met drie knakworstjes en ketchup

3.30

KINDERTOSTI wit casinobrood, ham, kaas, ketchup

3.30

KROKET op brood met mayonaise

3.50

POFFERTJES

4.20

YOGHURT met honing en cruesli

4.00

Voor een meerprijs van €0.80 kunt u onze gerechten ook
met glutenvrij brood krijgen
*VEGETARISCH
Tegenwoordig kun je bij ons ook afhalen

DINER

wordt geserveerd van 10:00 tot 21:00 uur
VOORGERECHTEN
lekker vooraf, om te delen

BOURGONDISCHE BROODPLANK* met olijventapenade, hummus, knoflooksaus

4.70

HUISGEMARINEERDE OLIJVEN*

3.30

NACHO’S UIT DE OVEN* gegratineerd met kaas, rode ui en salsasaus

5.00

TAPAS VLEES cajun kipkluiven, serranoham, gehaktballetjes, olijven, brood, knoflooksaus, chilisaus

11.80

TAPAS VIS gefrituurde mosselen, loempiaatjes, calamares, gemarineerde olijven, brood, knoflooksaus,
chilisaus

10.20

TAPAS VEGA* gefrituurde uienringen, gemarineerde olijven, papadum,
loempiaatjes, groentechips, hummus, chilisaus

9.30

SOEPEN

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

4.80

RODE LINZENSOEP* met munt

5.30

COURGETTESOEP met gerookte zalmsnippers

5.50

BIERSUGGESTIE:

OVENSCHOTELS/HOOFDGERECHTEN
SPARE RIBS huisgemarineerde spare ribs, geserveerd met koolsalade en verse friet
met mayonaise (vier extra ribs: 5.50)

13.50

Grimbergen Dubbel

MEXICAANSE VISSCHOTEL met witvis, gamba’s, paprika, mais, bruine bonen,
geserveerd met tomatensalsa, nacho’s en (om verspilling tegen te gaan kunt u
optioneel een gratis side salad bestellen)

12.50

Jopen Adriaan Wit

E&D-BURGER onze 100% runderhamburger, met bacon, tomaat, sla, E&D-saus,
geserveerd op een sesambroodje met verse friet, mayonaise (om verspilling tegen
te gaan kunt u optioneel een gratis side salad bestellen)

12.00

Kornuit

SCHNITZEL geserveerd met zigeunersaus of champignonroomsaus, verse friet
en mayonaise (om verspilling tegen te gaan kunt u optioneel een gratis side salad
bestellen)

10.50

Grimbergen Blond

QUINOABURGER* geserveerd in een pita met auberginekaviaar, tomaat, kropsla,
geserveerd met verse friet en mayonaise

11.50

Jopen Life’s a Beach

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

BIERSUGGESTIE:

COUSCOUS* met groene kruidendressing, bosui, rode peper, feta,
cashewnoten, rozijnen, gepofte paprika, kropsla

7.50

11.60

Hey Hoppa Hoppa

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

8.60

12.70

Kwaremont Blond

RUNDERCARPACCIO mayo van tomatenpesto, geraspte geitenkaas,
groentechips, kropsla, balsamicodressing

7.50

11.60

La Chouffe

*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
Tegenwoordig kun je bij ons ook afhalen!

DINER

wordt geserveerd van 10:00 tot 21:00 uur
HAPJES
4.40

LOEMPIAATJES* met chilisaus

MAAK VAN EEN HAPJE
EEN MAALTIJD!

BITTERBALLEN met mosterd
CALAMARES met knoflooksaus
HUISGEMAAKTE FALAFEL* met knoflooksaus
CAJUN KIPKLUIVEN met chilisaus
KIPSATÉ met pindasaus

4.40
5.00

Kies een hapje. Met een salade,
mayonaise en verse friet(+ €4,00)
Of met aardappelpartjes (+ €4,40)

5.30
5.50
5.90

LEKKERBEKJE met knoflooksaus

5.90

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

5.50

KAASLOEMPIAATJES* met chilisaus

5.60

THAISE KOKOS BITTERBALLEN*

5.20

KINDERMENU
FRIET, MAYONAISE, APPELMOES, RAUWKOST
en keuze uit 3 knakworstjes, 4 bitterballen, kroket of 4 loempiaatjes

4.90

en keuze uit 3 spare ribs, 3 mozzarellabitterballen, 3 kaasloempiaatjes of 1 lekkerbekje

5.70

PASTA PESTO penne met pesto en parmezaan

4.30

POFFERTJES

4.20

KINDERPANNENKOEK keuze uit naturel of met appel

4.20

EXTRA TE BESTELLEN
PORTIE VERSE FRIET met mayonaise

2.70

PORTIE GEKRUIDE AARDAPPELPARTJES met mayonaise

3.10

WARME GROENTEN mix van warme seizoensgroenten

2.10

SALADE gemengde sla met honing-mosterddressing, wortel, koolsalade

1.50

*VEGETARISCH

TOETJES...

...OF EEN LEKKERE KOFFIE

YOGHURT MET HONING EN CRUESLI

3.20

KOFFIEPARFAIT met karamelsaus

4.00

APPELTAART koud of warm

4.00

SEIZOENSTAART vraag onze medewerkers!
CHOCOLADE LAVA CAKE

4.10

NEW YORK CHEESECAKE

4.20

KLEIN CHOCOLADEPROEVERIJTJE
blondie, sneeuwbal, brownie, truffel

3.50

BONBONS 3 stuks van chocobreak

4.00

DAME BLANCHE

5.00

KINDERIJSJE
1 bol vanilleijs met slagroom, met spikkels en
mini marshmallows om te versieren!

2.00

RAKETJE

1.10

BOL IJS

1.00

SLAGROOM

0.50

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

7.90

TIP!
Neem een sherry PX of limoncello
bij een van onze toetjes!

Tegenwoordig kun je bij ons ook maaltijden afhalen!

