
 

 

 
 
Het Grand Café is i.v.m. de huidige corona maatregelen gesloten tot 
nader bericht. Wij kijken uit naar het moment dat wij u weer kunnen 
verwelkomen in het Grand Café. In de tussentijd bieden wij u onze 
afhaal- en bezorgservice aan.  
 
Onze winkel is geopend van 9.30 – 17.00 uur met artikelen die u van ons 
gewend bent. 
 
Ook is er de mogelijkheid om uw bestelling te laten bezorgen. Dat kan op: 
maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur. 
Buiten deze dagen en tijden is er in overleg met de gastvrouwen 
eventueel ook de mogelijkheid om te laten bezorgen.  
 
Wij doen ons uiterste best om het assortiment zo goed mogelijk te blijven 
bevoorraden. 
 
Graag uw bestelling telefonisch doorgeven via het interne nummer van 
de frontoffice: 200 of via 071-368 88 88. 
De gastvrouwen geven dan het moment door waarop uw bestelling 
gehaald of bezorgd kan worden. 
 
U kunt bij ons pinnen. Bij bezorgen gaan de kosten via een factuur. 
 
Heeft u nog andere wensen? Vraag hiernaar bij onze gastvrouwen. 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

Assortiment afhaal- bezorgservice 

Diepvriesmaaltijden en soepen 

Soepen per liter € 5,- of per ½ liter € 3,- 
Hollandse tomatensoep, goulashsoep, aspergesoep, kalfssoep 

Stamppotten € 6,- 
Hutspot met rundvlees, boerenkool met een gehaktbal, zuurkool met worst 

Makkelijke maaltijden, groot € 6,- of klein € 3,50  
Macaroni, spaghetti, nasi goreng, bami goreng 

Stoofpotjes groot € 8,50 of klein € 5,-  
Uienhachee, jachtschotel, goulash, chili con carne 

Broodjes (keuze uit baguette, waldkorn of maisbroodje) of Salades 

Gezond € 3,50 

Tonijn € 4,25 

Carpaccio € 4,50 

Panini pulled chicken € 4,50 

Tosti ham/kaas € 2,50,- 

Saucijzenbroodje € 1,50 

Snacks 
Patat € 2,50 

Kroket, frikandel of kaassoufflé € 2,- 

Gemengde bittergarnituur of bitterballen 8 stuks € 4,50 

Mayonaise of curry-ketchup € 0,50 

Huisgemaakte 
Appeltaart en cheesecake per punt € 2,75 

Truffels € 4,50 

Diverse snoepgoed € 0,25 / € 1,- 

Diverse koekjes € 2,- / € 2,95 

o.a. Boterkoek, kattukse knip, miljonairs biscuit, kokosmakronen, rocky road etc. 

Ook hebben we dagelijks versgebakken  
Amandelbroodjes en koffiebroodjes € 1,35  

Appelflappen € 1,50 

Verse kop soep € 1,60                                                                                                      april ’21 

 


