Prijslijst Grand Café Blauw 2016 / Prijzen inclusief BTW / Wijzigingen voorbehouden

IN ONZE ZALEN

UW DINER

tot 24 uur vooraf te bestellen

tot een week vooraf te bestellen

Koffie of thee per pot
Kleine pot: 7 koppen
Illy filterkoffie of
thee van Dammann Frères
Grote pot: 14 koppen
Illy filterkoffie of
thee van Dammann Frères

€ 14,00
€ 25,00

Hoofdgerecht en voor- of nagerecht
voor menu zie filmdiner van de week

UW LUNCH
tot twee werkdagen vooraf te bestellen
minimaal 5 personen
in het weekend minimaal 10 personen
Broodjesbuffet
per persoon

€ 9,75

Broodjes belegen kaas, ham en
tonijnsalade
Vers fruit, jus d'orange en koffie of thee
Luxe lunchbuffet
per persoon

€ 14,50

Groentesoep met balletjes
Stokbrood met boter
Broodjes gerookte zalm, kip-kerry-salade
en brie met tomaat en komkommer
Vers fruit, jus d'orange en koffie of thee

UW IDEE

Dagmenu
per persoon
€ 11,95
minimaal 5 personen
in het weekend minimaal 10 personen

Buffet Blauw
per persoon
minimaal 20 personen

€ 14,95

Voorgerechten:
Soep, brood, kruidenboter
Koude hoofdgerechten:
Koolsla met gerookte kip, groene salade
met komkommer en tomaat en vissalade
Warme hoofgerechten:
Kipsaté met satésaus, gehaktballetjes in
pittige tomatensaus, visstoofpotje met
dillesaus, rijst met groene kruiden en
aardappels uit de oven
Geserveerd met:
Cocktailsaus, mayonaise, knoflooksaus,
brood en kruidenboter
Bijbehorend dessertbuffet
per persoon
Vanille ijs, warme kersen en
slagroom

€ 3,95

Voor vragen neem contact op met:
Heeft u specifieke wensen met betrekking
tot de horeca dan kunnen wij in overleg met Thijs Frederiks
horeca@theaterdeomval.nl
u maatwerk leveren.
06 24124390

UW BORREL
tot twee werkdagen vooraf te bestellen
Tafelgarnituur Blauw
Schaal voor 10 personen

€ 19,50

Kaas (jong en oud), worst met mosterd,
zoutjes en kaaskoekjes
DRANKEN
Wijn:
Huiswijn rood, wit en rosé
Huiswijn per fles

€ 2,95
€ 16,50

Bier:
Grolsch fluitje (tap)
Grolsch vaasje (tap)
Grolsch weizen (tap)
La Chouffe (tap)
Palm (tap)
Grimbergen blond
Grimbergen dubbel
Grimbergen tripel
Duvel
Bitburger Alcoholvrij
Liefmans Kriek
Grolsch Radler
Fonkel

€ 2,20
€ 2,40
€ 3,15
€ 3,40
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,40
€ 3,65
€ 3,40
€ 2,60
€ 3,40
€ 2,60
€ 3,50

Overige alcoholische dranken:
Port
€ 2,95
Vieux
€ 2,95
Ketel Jonge jenever
€ 2,95
Bols oude jenever
€ 2,95
Eristoff vodka
€ 3,90
Bacardi rum superior
€ 3,90
Bombay sapphire gin
€ 3,90
Remy Martin V.S.O.P. cognac
€ 4,20
Johny Walker whiskey red
€ 3,90
William Lawson's whiskey
€ 3,90
Bailey's cream
€ 3,90
Campari bitter
€ 3,15
Martini bianco / rosso
€ 3,15
Disaronno Amaretto
€ 3,90
Tia Maria
€ 3,90
Licor43
€ 3,90
Cointreau
€ 3,90

Warme dranken:
Damman thee
€ 2,00
Illy koffie
€ 2,00
Espresso
€ 1,85
Espresso Macchiato
€ 2,10
Dubbele espresso
€ 2,85
Koffie verkeerd
€ 2,50
Latte macciato
€ 2,50
Cappuccino
€ 2,40
Warme chocolademelk
€ 2,35
Warme chocolademelk slagroom € 2,85
Frisdrank:
Coca cola
Coca cola light
Fanta orange
Fanta cassis
Sprite
Chaudfontaine spark
Chaudfontaine still
Appelsap
Flevo biologische appelsap
Jus d'orange
Fristi / Chocomel
Bitter lemon
Tonic
Lipton ice tea of green tea
Nestea lemon

€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,30
€ 2,85
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,10
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30

