Soep

Geserveerd met brood en kruidenboter
Tomatensoep

& 4,

75

& 4,

75

Wisselende dagsoep met verse ingrediënten

Brood en zo

2 sneden boerenbrood, keuze uit bruin en wit
Belegd

& 5,& 6,

& 6,

50

Met huisgemaakte eiersalade, salade en rode ui

Vega

& 7,-

Met brie, sla, walnoten, honing en appel

Tonijn

& 7,

50

Met huisgemaakte tonijnsalade, sla, rode ui en appel

Zalm

& 9,

50

Met gerookte zalm, sla, citroenmayonaise en rode ui

Carpaccio

& 9,

50

Met huisgemaakte rundercarpaccio, sla, truffelmayonaise,
pijnboompit en Parmezaanse kaas

Proeverij

& 11,

50

Kopje dagsoep en 4 sneden boerenbrood met zalm,
carpaccio, tonijn- en eiersalade

Tosti

& 5,

Kroketten & 7,

50

2 vleeskroketten met salade en brood of friet

Salade van de dag & 10,

50

Wisselende salade van verse ingrediënten
geserveerd met brood en kruidenboter

,

SatE & 14,

50

Saté van kippendij met salade en brood of friet
50

Rijkelijk belegde hamburger met salade en friet

50

Met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en eiersalade

Eiersalade

50

Hamburger & 14,

Met ham, kaas of salami

Gezond

Uitsmijter & 8,

3 spiegeleieren met brood, ham en kaas

Met soepballetjes

Soep van de Graasj

Lekkere lunch

50

Met ham, kaas, salade en chips

Zuurvlees & 14,

50

Huisgemaakt zuurvlees met salade en friet

,

,
50
Zuurjack ’ & 14,

Veganistisch zuurvlees met salade en friet

Voor de kids
Tomatensoepje & 3,

25

Zacht broodje & 2,Met ham, kaas, jam, chocopasta of hagelslag

Broodje kroket of frikandel & 2,

75

Broodje knakworst & 3,Kindertosti & 2,

50

Pannenkoek naturel & 4,PANNENKOEK versier€ 4,
Portie poffertjes & 4,
Snackgroenten & 4,
Kindermenu & 4,

50

50

50

50

Friet met kroket, frikandel of kipnuggets
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Warme, dranken

Gebak

Koffie/dEcafE/espresso & 2,

Limburgse vlaai & 3,-

10

Cappuccino & 2,

Luxe Limburgse vlaai & 3,

40

Latte Macchiato & 2,

Roomboter cake & 1,

80

Warme chocomel & 2,

50

Arretjescake & 2,-

10

Slagroom & 0,

50

Slagroom & 0,

50

Thee, diverse soorten & 2,

50

10

Bij de borrel

Verse muntthee & 2,

75

Brood en dips & 6,-

Koude dranken

Bittergarnituur & 5,- / & 9,
12 / 24 stuks met mayo en chilisaus

Bronwater Sourcy blauw/rood & 2,

10

Bourgondische bitterballen & 5, / & 9,
25

Pepsi cola/Pepsi cola max & 2,

10

75

6 / 12 stuks met mayo en mosterd

Seven-up/Sisi sinas & 2,

Borrelplank gezond & 8,-

10

Royal club Bitter lemon/Tonic/Cassis & 2,

10

Rivella & 2,

50

30

Diverse soorten rauwkost met dips

Hapjesplank & 6,- p.p.
Diverse warme en koude hapjes, v.a. 2 personen

Lipton ice tea lemon/green & 2,
,
10
Appelsap/jus d orange & 2,

10

Fristi/Chocomel & 2,
,
25
Verse jus d orange & 3,
10

High ranja

Mini tosti, worstenbroodje, snacks, Fruit-,
groente- en snoepspiesje, Diverse zoetigheden.
incl. onbeperkt ranja en entree speeltuin,
op reservering va. 2 personen
& 12,

95

Feestje?

Een spetterend bedrijfsfeest, receptie of familiedag?
We hebben ruimte tot 250 gasten met mogelijkheden
voor dj, band en dansvloer. Ruim aanbod in catering
voor lunch, diner en buffetten.
Activiteiten verzorgd door Toffedag.nl

De Graasj is een initiatief van

p.p.

High tea

3 kleine gerechtjes gevolgd door een etagere
met sandwiches en diverse zoetigheden, geserveerd met
een ruime keuze aan losse thee soorten.
op reservering va. 2 personen
& 18,

95
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