BORREL-BITES 2 share

vanaf 12.00 uur

IJSCOUPES

(seizoensgebonden)

Heerlijke borrel-snacks-happen, heerlijk op tafel, perfect geschikt
om te delen .

Wiener ijskoffie		
2 bollen vanille ijs, koffie en slagroom

€ 6,50

Portie bitterballen (8 / 16 stuks)
€ 5,25
10,50
Portie bittergarnituur (12 / 24 stuks)
€ 7,25
14,50
Nacho’s met zure room, guacamole en salsa saus		
€ 7,75
½ meter stokbrood met verschillende dips		
€ 7,25
Portie vegetarisch bittergarnituur (12/16 stuks) € 8,25
10,00
Borrelplank (koud en warm) van het huis
€ 17,50 per plank

Tip: ½ liter apfelstrudel		
Vanille-ijs, walnoot, apfelstrudel, vanillesaus en slagroom

€ 8,50

Coupe aardbei		
Vanille-ijs, aardbeienijs, verse aardbeien en slagroom

€ 7,75

Coupe dame blanche		
3 bollen vanille-ijs, warme chocoladesaus en slagroom

€ 7,50

Coupe Noisette		
Vanille-, walnoot- en hazelnootijs met karamelsaus,
gekarameliseerde noten en slagroom

€ 7,50

BIEREN VAN DE TAP
Grolsch tap 0,25 l		
Seizoenstap Grolsch		
Texels ’Skuumkoppe’ / Weizen / Texels speciaalbier		

€ 3,25
€ 4,75
€ 4,75

Kids
Twee bolletjes ijs, saus naar keuze, (framboos of aardbei)
met verrassing uit de schatkist en slagroom met spikkels

BIEREN UIT FLES
Palm / Palm 0.0		
Grimbergen Dubbel / Blond 		
Grimbergen Tripel		
Duvel		
Grolsch 0.0 / Radler 2.0 / 0.0 / Weissen 0.0		
Rosé bier 		
Corona		

€ 3,50
€ 4,75
€ 5,75
€ 4,95
€ 3,50
€ 3,85
€ 5,10

HUISWIJNEN
Prosecco piccolo 0.2L		
Hugo prosecco, spa rood, lime partje, munt blaadje		
Aperol prosecco, spa rood, aperol, partje sinaasappel

€ 4,65
€ 4,25
€ 4,50

Wit, Rood, Rosé of zoete witte wijn en Tonino
Glas		
Glas Chardonnay of Grüner Veltliner 		
Fles, incl. fles sourcy rood of blauw		

€ 4,25
€ 4,75
€ 24,50

Alcoholvrije wijnen (zeer smaakvol)
Bubbel, Ebony Vale Sekt (Duitsland)		
Wit, Ebony Vale Chardonnay (Duitsland)		
Rood, Ebony Vale Cabernet Sauvignon (Duitsland)		

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

€ 3,75

SCHEPIJS per bolletje
Eén bol		
Twee bollen		
Drie bollen		
Met slagroom		
Met advocaat		
Met saus (karamel, aardbei, framboos)		

€ 1,75
€ 3,50
€ 4,75
€ 0,75
€ 1,50
€ 0,50

Verkrijgbare smaken: Vanille | Aardbei | Citroen | Mango |
Walnoot | Hazelnoot | Banaan | Stracciatella

Kerkstraat 3
7251 BC Vorden
0575-551519
info@grandbistrorotonde.nl
www.grandbistrorotonde.nl

Dag

kaart

KOFFIE / THEE / ZUIVEL
Koffie normaal / groot
Cappuccino normaal / groot
Espresso normaal / dubbel
Espresso machiato / Latte machiato
Thee
Muntthee / gemberthee
Wiener melange
Koffie de Rotonde
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Melk / karnemelk

TOSTI’S boerenbrood
€ 2,50 / € 4,50
€ 2,75 / € 4,75
€ 2,50 / € 4,50
€ 2,75 / € 3,50
€ 2,50
€ 3,25
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,25
€ 3,75
€ 2,50

FRISDRANKEN / SAPPEN / SMOOTHIES
Pepsi / Pepsi Max		
Sinas		
Royal Club Cassis / Tonic / Bitter Lemon / Ginger Ale		
Spa blauw / rood		
Crystal Clear		
Rivella Light		
Lipton Ice Tea / Lipton Ice Tea Green		
Appel- / Tomaten- / Druivensap		
Dubbel Fris		
Fristi / Chocomelk		
Ranja		
Crodino		
Almdudler		
Jus d’orange vers		
Smoothie vers fruit of verse groente		

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,85
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,25
€ 2,85
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,25
€ 3,25
€ 2,85
€ 4,00
€ 4,50

GEBAK
Apfelstrudel warm geserveerd
Apfelstrudel met ijs
Appelgebak warm geserveerd / gebak vd dag
Fruitcake
Saucijzenbroodje

Heel
€ 4,25
€ 5,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25

KIDS
Boterham met beleg
pindakaas, hagelslag, jam, kaas, ham of nutella
Kinderpannenkoek naturel
Kinderpannenkoek met rozijnen, appel of kaas
Poffertjes (8 stuks)
Kindergebakje

€ 2,75
€ 4,00
€ 4,75
€ 4,00
€ 2,00

Deel

€ 2,50

UITSMIJTERS (Met drie eieren en bruin of wit brood)

Kaas / Ham en kaas
Geitenkaas spek, honing
De Rotonde ham, kaas, romige rotonde saus,
champignons, gegratineerde tomaat

€ 5,50
€ 6,25
€ 6,50

Kaas
Beenham
Kaas en Beenham
Stramme Max met gebakken spek
De Rotonde ham, kaas en rotondesaus
Boerenomelet ham, kaas, paprika, ui en champ.

BROODJES
Baguette de Rotonde warm
met gebakken kipreepjes, ui, champignons, roomsaus
Waldkorn Milano (ook vegetarisch)
met mozzarella, tomaat, pesto, rucola, parmaham
Waldkorn Roombrie warm
met honing en noten
Waldkorn Tuna
met tonijnsalade, tomaat, komkommer en ui
Focaccia Bella Italia
met carpaccio, pijnboompitten, parmezaanse kaas,
balsamicodressing en rucola sla
Focaccia gerookte zalm
met dille-mosterdsaus

Heel
€ 7,75

Deel
€ 5,50

€ 7,50
€ 7,50
€7,75

€ 8,75

Heerlijke trend uit 2020, bestaande uit friet met diverse toppings

€ 5,50

€19,50

SOEPEN (geserveerd met stokbrood en boter)

Deze gerechten (m.u.v. gebak) zijn te bestellen tussen 11.00 - 17.00 uur.

€ 6,75
€ 6,75
€6,75
€ 6,75

€ 7,25
€ 8,50
€ 1,75
•

Loaded Fries, Kansas City 		
€ 12,50
Frieten, pulled pork, cherrytomaten, koolsla, uienringen en BBQ-saus
Loaded Fries, Mediterraan 		
€ 12,50
Frieten, gyrosreepjes, fetakaas, tzatziki, komkommer en cherrytomaten
Loaded Fries, London		
€ 12,50
Frieten, kibbeling, remouladesaus, cherrytomaten

PLATE GERECHTEN

PANNENKOEKEN
Naturel
Appel / rozijnen / kaas / spek
Extra ingrediënt

SALADES (geserveerd met stokbrood en boter)

LOADED FRIES 2 share

€8,75

€ 7,50

Tomatensoep geserveerd met room
Groentesoep met vermicelli, groenten en balletjes
Mosterdsoep met lente ui
Soep van de dag vraag uw gastheer of gastvrouw

€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75

Geitenkaas salade
€ 13,50
met gemengde sla, rozijnenbroodje, honing en nootjes
Gamba salade
€ 13,50
met gemengde sla, tomaat, komkommer en balsamicodressing
Ceasar salade
€13,50
lauwwarme kipreepjes, parmezaanse kaas, caesardressing en groene sla

Club sandwich klassiek boerenbrood
€ 11,50
met spek, kipfilet, ei, kaas, tomaat en friet met mayo
Club sandwich speciaal boerenbrood
€ 12,50
met gerookte zalm, tonijnsalade, ei
dille-mosterdsaus en frietjes met mayo
Broodje van de dag
vraag uw gastheer of gastvrouw
TIP! Lunch voor 2
verrassing van onze keukenbrigade

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 9,25
€ 9,75

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Onze Plate gerechten worden geserveerd met rauwkost en friet
met mayo of brood.
Boeren Schnitzel met boerengarnituur		
Kaas Schnitzel, jonge kaas en een preiselbeerencompote
Zalmfilet met een honing-mosterdsaus 		
Hamburger van Angus 		
Saté varkenshaassaté met pindasaus		
Gehaktbal		
Twee kroketten / Twee frikandellen		
Gamba’s in knoflook-olie met stokbrood 		

Heeft u een allergie of dieet? Laat het ons weten!

€ 13,50
€ 12,50
€ 13,50
€13,50
€ 13,50
€ 9,75
€ 7,75
€ 12,95

