EET
SMAKELIJK !
3-gangen
keuzemenu

€18,95

WELKOM
Over ons:
In ons restaurant kunt u genieten van heerlijke gerechten,
een lekker drankje of een goede kop koffie met gebak.
Kwaliteit en een goede sfeer staan bij ons hoog in het vaandel om uw verblijf bij ons zo
prettig mogelijk te maken.
Dit alles wordt gedaan door een bijzonder team van medewerkers. Mensen met een
verstandelijke beperking en een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.
Binnen ons bedrijf zijn deze mensen onder professionele begeleiding als volwaardige
collega’s werkzaam in de bediening, keuken en achter de bar.
Het directe contact met gasten vergroot het zelfvertrouwen en stimuleert het zelfstandig
functioneren van de medewerkers. Daarnaast levert de passie waarmee dit wordt gedaan,
in combinatie met de ongedwongen sfeer, een bijzondere toevoeging aan uw verblijf in
ons restaurant.
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag:
Vrijdag: 				
Zaterdag: 				

09.30 - 21.00 uur ( keuken geopend tot 20.00 uur )
09.30 - 22.00 uur ( keuken geopend tot 21.00 uur )
14.00 - 22.00 uur ( keuken geopend tot 21.00 uur )

Gratis internet:
Ons restaurant is voorzien van gratis WIFI:
Gebruikersnaam: s HL-Clint
Wachtwoord: 460 422 714 604 2271
Contact:
Grand Cafe Alleman
Triasplein 1
3845 GC Harderwijk
0341 -428 440
www.grandcafealleman.nl
grandcafealleman@sheerenloo.nl
Blijf op de hoogte van onze acties en andere nieuwtjes via:
www.facebook.com/grandcafealleman
Heeft u een leuke middag of avond gehad?
Deel uw ervaring met ons via de volgende websites:
www.eet.nu/harderwijk/alleman
www.iens.nl/restaurant/33534/harderwijk-grand-cafe-alleman

KOFFIE & GEBAK
Onze medewerkers hebben een interne opleiding gekregen voor het maken van de
allerbeste cappuccino en espresso. Proef en geniet!

KOFFIE &THEE
Koffie											€ 2,00
Espresso, een shotje cafeïne 								€ 2,00
Cappuccino, espresso met een warm opgeschuimde melk 			
€ 2,20
Koffie verkeerd, een heerlijke koffie met veel melk 				
€ 2,20
Latte macchiato, een heerlijke koffie met veel melkschuim 		
€ 2,20
Irish coffee, koffie met Ierse whiskey en slagroom 				
€ 5,25
Thee assortiment, er is keuze genoeg 						
€ 1,80
Verse Munt thee									€ 2,60
Warme chocolademelk								€ 2,20
Warme chocolademelk met slagroom			
		€ 2,50
Alle koffie’s kunnen ook cafeïnevrij bereid worden

TAART & CAKE
Framboostaartje 									€ 2,30
Roombotercake, goudgele cake met slagroom 				
€ 1,70
Arretjescake, huisgemaakte cake van cacao en biscuit met slagroom € 2,15
Huisgemaakte appeltaart		
						€ 2,70
Huisgemaakte appeltaart met slagroom			
		€ 3,00

VOOR BIJ DE BORREL
Portie bitterballen									€ 3,30
6 stuks met Franse mosterd.

Gemengd bittergarnituur								€ 3,75
8 stuks met bijpassende sausen.

Brood met kruidenboter 								€ 4,25
Vers gebakken brood met kruidenboter.

DRANKEN
					Frisdrank & zuivel					
Cola / Cola Light											€ 2,20
Ice tea / Green ice tea										€ 2,20
Seven up												€ 2,20
Sinas													€ 2,20
Appelsap												€ 2,20
Rivella												€ 2,20
Tonic													€ 2,20
Cassis												€ 2,20
Sourcy rood / blauw										€ 2,20
Verse jus d’orange											€ 3,10
Grote fles sourcy rood / blauw (0,75l)								
€ 4,60
Chocomel, Fristi											€ 2,25
Glas melk / karnemelk										€ 2,00

Wijn & port
Huiswijnen:									Glas:		Fles:
Wit											€ 3,25		€ 17,25
Rood											€ 3,25		€ 17,25
Rose											€ 3,25		€ 17,25
Rode Port												€ 3,50
Witte Port												€ 3,50

Gedistilleerd & Likeur

Jonge jenever											€ 2,80
Beerenburg												€ 2,80
Vieux													€ 2,80
Whiskey ‘Famous Grouse’									€ 3,90
Bacardi												€ 3,90
Amaretto Disaronno										€ 3,90
Baileys												€ 3,90
Tia Maria												€ 3,90
Liquor 43												€ 3,90

Bieren
Van de tap:
Pilsener: Hert Mooi Leven									€ 2,40
Seizoensbier van de tap										€ 3,95

Op de fles:

€ 4,20

Hert Bier
											
Kijk op onze speciale bierkaart voor het aanbod en de omschrijving.
Voor elke smaak hebben wij een heerlijk biertje voor u

€ 2,75
Amstel Radler 2.0%										
€ 2,75
Amstel Radler 0.0%										
€ 2,50
Heineken 0.0											

LUNCH (tot 16.30 uur)
Soep & Salades
Soep van de dag 										€ 5,50
Elke dag vers bereide soep, onze medewerkers vertellen u graag
welke soep vandaag voor u klaarstaat.

Maaltijdsalade vis 										€ 8,95
Gemengde salade met gerookte zalm en forel, rauwkost
en kruidendressing. Geserveerd met brood en kruidenboter.

Maaltijdsalade biefstuk 									€ 8,95
Gemengde salade met gebakken biefstukpuntjes, ui, champignons
en afgeblust met ketjap. Geserveerd met brood en kruidenboter.

Broodjes,

keuze uit wit en bruin

Twaalf uurtje 											€7,00
Brood met rundvleeskroket, gebakken ei, ham en kaas.

Uitsmijter de luxe 										€7,00
Uitsmijter met brood, ham, kaas, gebakken champignons en spek.

Broodje brie 											€7,00
Broodje gegratineerd met roombrie, honing en walnoten.

Kroketten “Heeren van Loosdrecht”							€7,50
Twee rundvleeskroketten met brood en mosterd.

Panini Alleman 										€4,80
Panini belegd met ham, kaas, pesto en ananas.

Lunchtip 												€6,50
Onze medewerkers vertellen u graag wat onze lunchtip is.

Broodje pikante kip 										€7,00
Broodje met kippendijen, ui, champignons en chilisaus.

Broodje/wrap zalm 										€7,50
Broodje of wrap gevuld met gerookte zalm en roomkaas.

Broodje/wrap carpaccio 									€7,50
Broodje of wrap met carpaccio, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas.

DINER (vanaf 17.00 uur)
Stel uw eigen 3-gangen menu samen uit onderstaande gerechten voor €18,95.
U kunt ook kiezen voor losse gerechten. In dat geval gelden de prijzen naast het gerecht.

Voorgerechten
Soep van de dag 										€ 5,50
Vers bereide soep, onze medewerkers vertellen u graag
wat de soep van de dag is. (of kijk op het krijtbord)

Asperge créme soep *									€ 5,50
Asperge soep met garnituur van groene asperges, ei en beenham.

Carpaccio Alleman 										€ 7,00
Met truffelmayonaise, rucola, zonnebloempitten en Parmezaanse kaas.

Gravad Lax											€ 7,00
Rauw gemarineerde zalm met koriander-limoen mayonaise.

Vitello Tonnato		 									€ 7,00
Kalfsvlees met tonijn mayonaise, gefrituurde kappertjes en ansjovis.

Gerookte rode biet*										€ 7,00
Carpaccio van gerookte rode biet met geitenkaas, rucola, hazelnoot
en sinaasappeldressing.

Hoofdgerechten
Biefstuk												€14,50
Biefstuk van de grill geserveerd met Stroganoffsaus.

Kipfilet												€14,50
Kipfilet omwikkeld met spek en geserveerd met salie-jus.

Varkenshaas saté										€14,50
Varkenshaas saté met satésaus, atjar, kroepoek en gefrituurde uitjes.

Vis van de week										€14,50
Onze medewerkers vertellen u graag het aanbod van de week.

Quinoa burger*											€14,00
Quinoa burger met spicy yoghurtsaus en zoetzuur van rode ui .

*Gerechten zijn of kunnen vegetarisch bereid worden.
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met gemengde groenten en friet.

DINER (vanaf 17.00 uur)
Stel uw eigen 3-gangen menu samen uit onderstaande gerechten voor €18,95.
U kunt ook kiezen voor losse gerechten. In dat geval gelden de prijzen naast het gerecht.

Nagerechten
Appelcrumble											€ 6,50
Appelcrumble taartje met huisgedraaid kardemomijs.

Dame Blanche											€ 6,50
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom.

Hangop												€ 6,50
Yoghurt hangop met honing en walnotenijs.

Cremé brulee											€ 6,50
Vanille cremé met gebrande suiker en bloedsinaasappel sorbetijs.

Chocolade mousse										€ 6,50
Mousse van pure chocolade, brownie en krokante sinaasappel.

Kindermenu
Kindermenu 											€ 8,50
Menu met keuze uit frikandel, kroket of kibbeling met frietjes,
appelmoes, mayonaise en een kinderijsje.

Kinderijsje 											€ 3,80
Vanille roomijs met aardbeiensaus en slagroom.

Extra’s
Friet 													€ 2,25
Mayonaise /Ketchup / Curry 									€ 0,80
Kruidenboter 											€ 0,85
Extra groenten / salade										€ 2,95
Broodje kruidenboter 										€ 4,50

* Heeft u een allergie of specifieke dieetwensen?
Als u dit aan ons doorgeeft kunnen wij daar rekening mee houden

Arrangementen
Vergaderen
Onze serre (achter het restaurant) biedt een uitstekende mogelijkheid als
vergaderlocatie.In alle rust kunt u hier met maximaal 24 personen vergaderen.
Er zijn diverse faciliteiten aanwezig zoals een flip-over en een beamer.
U kunt uw vergadering combineren met diverse arrangementen.

Luncharrangementen (vanaf 10 personen)
Lunchmenu Medium					 			€ 11,20 p.p.
Soep van de dag, oerbrood belegd met kaas en diverse vleeswaren,
melk, jus d’orange en fruit.

Lunchmenu Luxe 									€ 15,50 p.p.
Soep van de dag, oerbrood belegd met kaas en diverse vleeswaren,
kroket met mosterd, melk, koffie/thee en dessert van de dag.

High Tea (vanaf 2 personen)							€16,95 p.p.
Verwen uzelf met een heerlijke high tea.
U wordt ontvangen met een kopje gevogeltebouillon
met kerrieroom, vervolgens diverse sandwiches en wraps,
roerei met zalm en diverse zoetigheden.

Arrangementen
Buffetten (vanaf 20 personen)
Warm/koud buffet 									€ 17,95 p.p.
Vlees- en vissalade, brood met kruidenboter, kipsaté,
varkenshaaspuntjes in roomsaus, friet en diverse sauzen.

Italiaans buffet 										€ 16,00 p.p.
Romige soep van pommodoritomaat, lasagne Bolognese,
pasta carbonara, malse kippenpootjes met pesto, groene salade
en brood met kruidenboter.

Stamppotten buffet 									€ 13,50 p.p.
Stel uw eigen buffet samen en maak uw keuze uit
verschillende stamppotten en vleesgerechten zoals zuurkool,
boerenkool, hutspot, rookworst en sucade.

IJstaart 											€2,60 p.p.
Feestelijke ijstaart als afsluiting van uw buffet.

Dessertbuffet 										€3,95 p.p.
Sluit uw buffet af in stijl af met een dessertbuffet vol heerlijkheden.
Chocolademousse, bavarois, ijs en fruit.

Koffie / thee / gebaksbuffet							
Ideaal tijdens uw feest of partij. In overleg is deze geheel naar
uw wens en voorkeur aan te passen.
* Heeft u een allergie of specifieke dieetwensen?
Als u dit aan ons doorgeeft kunnen wij daar rekening mee houden

€ 4,95 p.p.

CATERING
Onze koks bereiden ook hapjes, amuses en salades om af te halen,
makkelijk als u een feestje thuis hebt.
Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden.
Hapjes & Amuses (vanaf 10 personen)
Traditioneel 											€ 0,55
Keuze uit heerlijke hapjes zoals kaas, salami, hamrolletje, gevuld ei, etc.

Luxe 												€ 0,80
Keuze uit luxe hapjes zoals crostini met gerookte vissoorten en roomkaas
wrap met carpaccio, tomaat en mozzarella etc.

Amuses 												€ 1,25
Keuze uit luxe amuses zoals garnalencocktail, fricandeau,
zalmmousse etc.

Bittergarnituur 											€ 0,55
Sortering van divers bittergarnituur zoals bitterballen, bamihapjes,
mini frikandellen, kipnuggets etc.

Salades (vanaf 10 personen)
Veluwse vleessalade										€ 3,00 p.p
Klassieke rundvleessalade met diverse vleeswaren en garnituur.

Vissalade 												€ 3,10 p.p.
Heerlijke zalmsalade met een garnituur van gerookte vissoorten
en diverse rauwkosten.

Vegetarische salade 										€ 2,50 p.p.
Luxe vegetarische salade met een garnituur van selderij,
noten en kaassoorten.

Aardappelsalade 										€ 2,50 p.p.
Royale aardappelsalade met o.a. Amsterdamse uien en
diverse vleeswaren.

Brood met kruidenboter 									€ 0,80 p.p.
De salades zijn desgewenst uit te breiden met brood
en huisgemaakte kruidenboter.

Tot
Ziens !

