MENUKAART

Stationsstraat 2 | 7021 CK Zelhem | 0314-622044
www.degroes.nl | eetcafe@degroes.nl
facebook.com/DeGroes

@degroeslovesfood

EETCAFÉ , PROEFLOKAAL EN MVO
Al sinds jaar en dag is Eetcafé De Groes het bruisende middelpunt
van Zelhem. Met onze gevarieerde menukaart en bekwaam personeel
zorgen wij er voor, dat elke gast van een optimale beleving van
gastvrijheid kan genieten. Ons knusse Eetcafé met zijn schilderingen
van het Achterhoekse dorpsleven is van ’s ochtends tot ’s avonds een
ontmoetingsplek voor een hapje en drankje. Van koffie met gebak tot een
uitgebreid à la carte diner. Sinds 2015 hebben wij ook een “Proeflokaal”
waar u onbeperkt kunt genieten van diverse kleine gerechtjes.
Veel van onze gerechten worden volledig huisgemaakt, hierdoor
onderscheiden wij ons door een hoge kwaliteit en unieke smaak
te serveren. Wij werken zo veel mogelijk met verse producten en
ambachtelijke leveranciers. Regelmatig organiseren wij thema-avonden
en evenementen met live entertainment en muziek of met een culinair
karakter. Zo is er altijd wel weer iets leuks te beleven in Eetcafé De
Groes. Kijk op onze website of volg ons op Twitter en Facebook.
PROEFLOKAAL
Middels een invulformuliertje geeft u aan welke gerechtjes u wilt
bestellen. De keuze bestaat uit ca. 30 kleine gerechtjes bestaande
uit koude, warme en dessert gerechtjes. Koude en warme gerechten
kunnen worden besteld tot ca. 22:00 uur. Desserts tot ca. 22:30 uur. U
kunt dus onbeperkt proeven van al het lekkers dat ons “Proeflokaal” u
te bieden heeft. De kaart wisselt ca. 4 keer per jaar en heeft hierdoor ook
altijd een aantal seizoens gerechtjes waaruit u kunt kiezen. Reserveren
is gewenst.
DE GROES EN MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
In de wereld waarin wij leven vinden wij het bij “Eetcafé de Groes” ook
heel belangrijk om ons steentje bij te dragen aan een betere wereld. Zo
zijn bij ons nagenoeg alle lampen voorzien van led-verlichting en zijn
onze vaatwasmachines voorzien van energieterugwinning. Ook op onze
menukaart vindt u een aantal verantwoorde keuzes zoals onze Chicken
Burger van “KemperKip” en onze Kuenen beefburger, beide lokale
ondernemers om een zo groen mogelijke footprint na te streven.

Openingstijden
Maandag* t/m donderdag:
Vrijdag en zaterdag
Zondag

11:00 - 23:00 u.**
11:00 - 01:00 u.
12:00 - 23:00 u. **

* in de maanden oktober t/m maart ‘s maandags gesloten.
** bij warme terrasdagen is het terras geopend tot 01:00 u.

2,40
2,65
3,50
2,40
3,50
3.50
3,50
3,75

Italian Coffee met Amaretto en slagroom
Irish Coffee met Ierse whiskey en slagroom
Spanish Coffee met Tia Maria en slagroom
French Coffee met Grand Marnier en slagroom
D.O.M. Coffee met D.O.M. Bénédictine en slagroom
Devil’s Coffee met Cognac, Grand Marnier,
drupje citroen en slagroom

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

WARME DRANK

Koffie / Espresso
Cappuccino / Koffie verkeerd
Latte macchiato
Thee (diverse smaken)
Verse muntthee
Verse gemberthee
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom

DRANKEN

WARME DRANKEN

VOOR BIJ DE KOFFIE
3,50
3,50
3,50
2,75
3,50

IJSKOFFIE
Frozen cappuccino naturel
Frozen cappuccino witte chocolade
Frozen cappuccino caramel
Frozen cappuccino chocolade

3,50
3,50
3,50
3,50

WIJN

Vers appelgebak
Oreo taart
Harde Wener met verse aardbeien, indien voorradig
Saucijzenbroodje uit de oven
Trio huisgemaakte petit-fours

HIGH TEA (TUSSEN 14:00 - 17:00 UUR)

p.p. 22,50

Beukenhorst koffiebranderij bestaat al sinds 1784. Toen
vestigde Albert Beukenhorst zich aan de Markt in Winterswijk als
koffiebrander en handelaar. Daarmee is Beukenhorst één van de
oudste branderijen van het land.

DINER

Vanaf 2 personen
Reserveren verplicht!

LUNCH

Onbeperkt verse thee met 3 gangen:
- Soep naar keuze
- Sandwiches en diverse hartige variëteiten
- Uitgebreid palet zoetigheden

BIEREN VAN DE TAP
Grolsch fluitje 0,2L
Grolsch vaasje 0,25L
Grolsch 0,5L
Grimbergen Blond 0,25L
Grolsch Prem. Weizen 0,30L
Grolsch Prem. Weizen 0,5L
Seizoenswisseltap

FRISDRANKEN
Coca Cola
Coca Cola light
Coca Cola zero
Chaudfontaine rood
Chaudfontaine blauw
Rivella light
Sprite
Fanta Orange
Cassis
Tonic
Bitter lemon
Ginger ale
Fuze Tea Sparkling
Fuze Tea Green Citrus
DubbelFrisss
Chocomel
Fristi
Schweppes ginger beer
Red Bull
Red Bull Sugar free

ZUIVEL
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
4,00
4,50
4,50

VRUCHTENSAPPEN
Verse jus d’orange
Appelsap
Flesje jus d’orange
Tomatensap

2,50
2,85
5,00
4,30
4,30
6,75
variërend

3,50
2,75
3,00
3,00

Verse melk halfvol
Verse karnemelk
Karnejus

2,25
2,25
3,25

BIEREN OP FLES
Grolsch pijpje 0,3L
2,95
Grolsch 0.0% 0,3L
3,25
Grolsch Radler 0,3L
3,50
Grolsch Radler 0.0% 0,3L 3,50
Weihenstephaner
hefe weizen 0,5L
7,00
Grimbergen dubbel 0,33L 4,75
Grimbergen tripel 0,33L
5,25
Duvel 0,33L
5,25
Corona 0,35L
4,95
Liefmans Fruitesse 0,25L 4,00
Brugse Zot 0,33L
4,75
Texelse skuumkoppe
4,75

VOOR MEER
INFORMATIE OVER
ONZE SPECIAAL
BIEREN CHECK DE
BIERKAART!!

VOOR BIJ DE BORREL
Broodzakje van diverse broodsoorten met kruidenboter,
kruidenmayonaise en tapenade
6,00
6,50
Portie bitterballen (8 stuks)
12,00
Gevarieerd warm bittergarnituur (20 stuks)
Portie kaas (jong of oud)
7,00
Portie olijven
5,00
Nachos, uit de oven met guacamole, cheddar,
crème fraîche & tomatensalsa
6,50
Borrelplank met fuet worst, kaas, bitterballen, nootjes, olijven. p.p. 7,50
Fuet, Spaanse droge worst
5,50

Remy Martin V.S.O.P.
Hennessy V.S.O.P.
Busnel Calvados trois lys

5,50
5,50
5,50

WHISKY
Famous Grouse
Jameson Irish whiskey
Ballantines
Jack Daniels
Johnny Walker Red Label
Johnny Walker Black Label
Chivas Regal
Dimple
The Glenlivet

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
5,00
6,50
6,50
6,50

BINNENLANDS
GEDISTILLEERD
Jonge jenever
Corenwijn
Citroen brandewijn
Vieux
Bessen-/ Kersenjenever
Jägermeister
Beerenburg
Apfelkorn
Suren Jan

2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

TIP! PROBEER OOK EENS
ONZE HUISLIKEUR.

HET BETERE BORRELEN

Aperol Spritz
Proef de Italiaanse zon in een fris en bitterzoete mix
van Aperol, prosecco en bruiswater
Campari tonic
Italilaans temperament afgeblust met veel ijs,
premium tonic en een partje limoen
Bulldog Gin Tonic
Stoere gin met een harmonieus karakter, heerlijk in
combinatie met een premium tonic en limoen
Luxardo Limoncello Spritz
Fris drankje op basis van citroenen in combinatie
met Prosecco en veel ijs

ALCOHOLVRIJ GENIETEN

Crodino (17,5 cl)
Het Italiaanse alcoholvrije aperitief met een bite!
Fluère original & tonic
Alcoholvrije gin op basis van botanicals met
een tonic en zeste van sinaasappel

WARME DRANK

5,25
4,00
4,00
4,00
4,00
3,75

DRANKEN

COGNAC

4,25
4,25
4,50

WIJN

4,00
4,00
4,00

Havana Club Añejo Especial
Havana Club 3 Años
Havana Club 7 Años
Havana Club Selección
de Maestros
Bacardi Blanco
Bacardi Razz
Bacardi Limón
Malibu
Cachaça

5,50

5,00

7,50

LUNCH

Port rood / wit
Martini wit / rood
Sherry dry / medium

RUM

5,50

4,50
5,00

DINER

PORT, SHERRY EN
VERMOUTH

WIJNKAART
RESONATA * GRILLO
Italië, Sicilië
Schitterende jonge wijn met in de geur een toon van kruisbessen,
mild-droog en mooi in balans.
glas
3,95
fles
18,75

LA MINGA * CHARDONNAY
Chili, Central Valley
Fraaie goudgele kleur met een delicaat aroma van gedroogd fruit,
abrikoos, meloen, rabarber en honing. In de mond romig maar
levendig en een elegante minerale toets.
glas
4,60
fles
21,50

DOMAINE DE PELLEHAUT BLANC *
SAUVIGNON BLANC, GROS MANSENG,
FOLLE BLANCHE, COLOMBARD, EN
UGNI BLANC
Frankrijk, Côtes de Gascogne
De Pellehaut Blanc is een zuivere wijn van een vijftal druivensoorten
met een stuivend, bloemig bouquet, impressies van citrusfruit en frisse
sappigheid in smaak en afdronk.
glas
4,80
fles
23,00

SALENTEIN RESERVE * CHARDONNAY
Argentinië, Alto Valle de Uco – Mendoza
Een prachtige goudgele wijn. Elegant en romig met een perfecte balans
tussen fruit en hout. Met kenmerkende aroma’s van peer, citrus, honing,
boter en caramel. De smaak is romig en de afdronk houdt lang aan.
fles
29,50

OVERIGE WIJNEN
PER GLAS
Glas prosecco
Glas zoete witte wijn
Glas Moezel
Hugo

4,25
3,75
3,75
4,00

WARME DRANK

= WITTE WIJN
= RODE WIJN
= ROSE

RESONATA * MERLOT

3,95
18,75

LA MINGA * CABERNET SAUVIGNON
Chili, Central Valley
Krachtig geurende wijn met tonen van hout.
De smaak is vol, stevig met mooie, ronde tannines
glas
fles

4,60
21,50

DRANKEN

Italië, Veneto
Volle geur met iets van zwarte en rode bessen, frisse ronde
afdronk waarin tonen van de cranberry bepalend zijn.
glas
fles

Frankrijk, Côtes de Gascogne
De Pellehaut Rouge is een volle wijn met in de geur fruit,
zwarte bessen en enigszins kruidige tonen. De smaak is
fruitig, sappig en mooi in balans.
glas
fles

4,85
23,00

WIJN

DOMAINE DE PELLEHAUT ROUGE *
MERLOT, TANNAT, CABERNET
MALBEC, SYRAH EN PINOT NOIR

SALENTEIN RESERVE * MALBEC
Alto Valle de Uco – Mendoza - Argentinië
Deze wijn combineert aroma’s van rode bessen en chocolade.
Een zeer gulle en robuuste smaak en hints van gerookt eikenhout.
fles
29,50

Frankrijk, IGP Pays d'Oc
Deze wijn is zacht met aroma´s van rood fruit als frambozen en
aardbeien. Levendig en sappig met aantrekkelijke zuren.
glas
fles

3,95
19,50

LUNCH

LA FEMME ÉLÉGANTE * BLENDED

CAZAL VIEL

DINER

Frankrijk, Cessenon sur Orb
Een prachtige lichte kleur. Een intense neus van bloemen en rood fruit.
De mond is hebberig maar fris in de finale.
glas
4.75
fles
23.50

LIKEUREN,
GEDISTILLEERD
Groesche Brummel
Amaretto
Tia Maria
Cointreau
Grand Marnier
Drambuie
D.O.M. Bénédictine
Baileys
Sambuca
Frangelico
Limoncello
Southern Comfort
Kahlúa
Licor 43
Grappa

OVERIGE ALCOHOLISCHE DRANKEN
3,75
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Wodka
Gin vanaf
Rode Wodka
Campari
Tequila
Flügel
Safari
Passoã
Smirnoff ice
Boswandeling
Pisang Ambon

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,75
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

KAART
Sex on the
Beach....8,00
- Wodka
- Perzik likeur
- Sinaasappelsap
- Cranberry sap
Mojito....8,00
- Witte rum
- Limoen
- Verse munt
- Rietsuiker
- Spa rood
- Munt
Cuba Libre....8,00
- Bruine rum
(Havana Club
Añejo especial)
- Coca-Cola
- Limoen
Split....8,00
- Likeur 43
- Scheutje room
- Jus d’orange

Espresso
Martini....6,00
- Wodka
- Espresso
- Kahlúa
Moscow
Mule....8,00
- Wodka
- Gingerbier
- Limoensap
- Verse munt
--Mocktails
(alcoholvrij)
“Virgin” Sex on
the Beach....5,00
- Sinaasappelsap
- Cranberry sap
“Virgin”
Mojito....5,00
- 7-up
- Muntblaadjes
- Limoen
- Rietsuiker

WARME DRANK

ALL DAY HOUSE
SPECIALS
(onze salades worden geserveerd met boerenbrood & roomboter)
--Vistrio | gerookte zalm | gemarineerde gamba’s |
tonijnsalade | kappertjes | cocktailmayonaise
9,5 / 15
--8 / 13
Brie | walnoten | honing | appel | kruidenmayonaise ✓
--Caesar salad | gerookte kip | kappertjes | huisgemaakte
k
8 / 13
croûtons | Parmezaanse kaas | honing-mosterdmayonaise ✓

DRANKEN

SALADES

BURGERS

17

16

LOADED FRIES
Javaanse friet | satesaus | citroenrasp | seroendeng |
groene kruiden | sperziebonen ✓
--Truffelfriet | truffelmayonaise | uitgebakken spekjes |
k
Parmezaanse kaas | groene kruiden | gedroogde uitjes ✓
--Frietje cheese and bacon | gedroogde uitjes | uitgebakken
k
spekjes | groene kruiden | gesmolten cheddar kaas ✓

WIJN

17

6

6

6

COCKTAILS & LUNCH

Chicken burger van gehakt van biologische KemperKip, krokant
gepaneerd met broodkruim en cornflakes, met jalapeños,
tomaat, augurk, Ierse cheddar en kruidenmayonaise
--Kuenen beefburger van 200 gram Zelhems Black Angus
rundergehakt naar eigen recept subtiel gekruid, met
gekonfijte rode ui, bacon, oude kaas en truffelmayonaise
--Avocado burger | komkommer | avocado | sla |
tomaat | gekonfijte rode ui | honingmosterd-mayonaise ✓

✓k
Kan vegetarisch ✓
DINER

Vegetarisch

11:00 - 17:00 UUR

LUNCHKAART
SOEPEN
Tomatensoep | verse tomaat | basilicum-olie |
k
crème fraîche | gehaktballetjes ✓
--Mosterdsoep | Achterhoekse mosterd |
k
uitgebakken spekjes | verse kruiden ✓
--Soep van de Maand:
kijk op onze krijtborden of vraag ernaar
bij een van onze medewerkers

6

6

variërend

BROODJES
Maak uw keuze uit:
1. Plakken ambachtelijk en rustiek gebakken bruin boerenbrood
2. Plakken ambachtelijk en rustiek gebakken wit boerenbrood
3. Speltbrood
--6
Oude kaas | appelstroop | walnoot | rucola | kruidenmayonaise ✓
--Avocado | gerookte kip | Parmezaanse kaas | citroenmayonaise
7,5
--Vistrio | gerookte zalm | gemarineerde gamba’s |
tonijnsalade | cocktailmayonaise
9,5
--Carpaccio | huisgemaakte pesto | pijnboompitten |
Parmezaanse kaas | truffelmayonaise
9,5
--Brie gezond | walnoot | komkommer | zongedroogde tomaat | honing ✓ 7,5

SANDWICHES
Gerookte zalm | kappertjes | gekookt ei | rode ui | kruidenmayonaise
--‘Smokey Chicken’ | gerookte kip | bacon | gekonfijte rode ui |
gekookt ei | honingmosterd-mayonaise

HEEFT U ALLERGIEEN?
VRAAG NAAR ONZE
UITGEBREIDE
ALLERGENENMENUKAART.

9

9

WARME DRANK

✓k
Kan vegetarisch ✓
Vegetarisch

WARME LUNCHGERECHTEN

9,5

4/7

8

DRANKEN

12-uurtje ‘De Groes’ | 3 plakken wit of
bruin boerenbrood | ham | kaas | roomboter |
Achterhoekse kroket | gebakken ei |
gemengde salade | klein kopje soep naar keuze
--Achterhoekse Kroket | 1 of 2 Achterhoekse kroketten
met boerenbrood | roomboter | gemengde salade
--Uitsmijter ham, kaas of spek of een combinatie
hiervan, met wit of bruin boerenbrood
--Uitsmijter ‘De Groes’ | champignons | ui |
kaas | wit of bruin boerenbrood ✓

9

BOERENBROOD TOSTI’S
5
5
6
6

WIJN

Tosti kaas ✓
--Tosti | achterham | kaas
--Tosti | tonijn | rode ui | kaas
--Tosti | bacon | kaas | omeletje
--Kindertosti (casinobrood) | achterham | kaas

4

FLAMMKUCHEN

FLAMMKUCHEN ZIJN EEN HEERLIJKE,
TRADITIONELE LEKKERNIJ UIT DE ELZAS,
OP EEN DUNNE KROKANTE BROODBODEM
UIT DE OVEN MET ALS BASIS ZACHTE
CRÈME FRAÎCHE.

8

8

LUNCH

8

DINER

Traditioneel | crème fraîche | speklardons | prei
--Gerookte zalm | crème fraîche | zalm | pijnboompitten | rucola
--Brie | crème fraîche | walnoten | honing | rucola ✓

17:00 - 21:00 UUR

DINERKAART
SOEPEN
Tomatensoep | verse tomaat | basilicum-olie |
crème fraîche | gehaktballetjesk✓
--Mosterdsoep | Achterhoekse mosterd |
k
uitgebakken spekjes | verse kruiden ✓
--Soep van de Maand: kijk op onze krijtborden of
vraag ernaar bij een van onze medewerkers

6

6

variërend

KOUDE VOORGERECHTEN
Broodzakje | div. broodsoorten | kruidenboter |
6
kruidenmayonaise | tapenade ✓
--Carpaccio van ossenhaas (vers gesneden) | huisgemaakte pesto |
Parmezaanse kaas | salade | pijnboompitten | truffelmayonaise
11
--Carpaccio van tonijn | wasabinootjes | citroenmayonaise | rucola
11
--Carpaccio van Chioggiabiet | geitenkaas | honing | walnoot |
9
rucola | balsamico ✓
--Gerookte zalm | toast | rode ui | citroen | salade | honingmosterdsaus 11
--Steak tartaar | toast | rode ui | kappertjes | augurk |
tartaarsaus | gepocheerd kwartelei
12
--Voorgerecht van de maand: kijk op onze krijtborden of
vraag een van onze medewerkers
variërend

VOORGERECHTEN TO SHARE
Palet De Groes (vanaf 2 personen) uitgebreide combinatie
van diverse warme en koude voorgerechten met brood,
kruidenboter en sausjes.
--Carpaccio proeverij van: Carpaccio van ossenhaas |
Carpaccio van tonijn | Carpaccio van Chioggiabiet |
geserveerd met boerenbrood en boter

p.p. 15

25

WARME VOORGERECHTEN
Champignons ‘De Groes’ | kruidig krokant bierbeslag |
romige knoflooksaus ✓
--Gebakken gamba’s | knoflook | groene kruiden | room

8,5
9,5

WARME DRANK

✓k
Kan vegetarisch ✓
Vegetarisch

VLEES
18

18

DRANKEN

18

19/22

28

17

WIJN

Pannenbroadsel | klassieker |
ossenhaas puntjes | varkenshaas puntjes| champignons |
ui | paprika | rodewijnsaus
--Schnitzel ‘De Groes’ | boerengarnituur of saus naar keuze
--Spies Kippendijsaté | satésaus | kroepoek |
krokante uitjes | atjar tjampoer
--Spareribs ‘De Groes’
huisgemarineerd | romige knoflooksaus
(kleine of grote portie)
--Biefstuk van de haas (220 gram tournedos)
van Iers Aberdeenrund | saus of garnituur
naar keuze
--Chicken burger van gehakt van biologische KemperKip, krokant
gepaneerd met broodkruim en cornflakes, met jalapeños,
tomaat, augurk, Ierse cheddar en kruidenmayonaise
--Kuenen beefburger van 200 gram Zelhems Black Angus
rundergehakt naar eigen recept subtiel gekruid, met
gekonfijte rode ui, bacon, oude kaas en truffelmayonaise

17

STEAK 'DE GROES' (GEFLAMBEERD AAN TAFEL)
26

LUNCH

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappel,
frites, verse seizoensalade en warme seizoengroente.

VIS
Gebakken zalmfilet met panko pesto-kruim | citroen |
huisgemaakte hollandaisesaus
--Gebakken gamba’s | knoflook | groene kruiden | room
--Risotto met zongedrooge tomaatjes | rucola | citroen en
gebakken rode mulfilets

HEEFT U ALLERGIEEN? VRAAG NAAR ONZE
UITGEBREIDE ALLERGENENMENUKAART.

18
18

17

DINER

Supermalse tenderloin steak geserveerd met gebakken
champignons & ui op gloeiend hete plaat gepresenteerd

SALADES
Vistrio | gerookte zalm | gemarineerde gamba’s |
tonijnsalade | kappertjes | cocktailmayonaise
9,5 / 15
--8 / 13
Brie | walnoten | honing | appel | kruidenmayonaise ✓
--Caesar salad | gerookte kip | kappertjes | huisgemaakte
8 / 13
croûtons | Parmezaanse kaas | honing-mosterdmayonaise k✓
--Al onze salades worden geserveerd met boerenbrood & roomboter.

VEGETARISCH
Wrap | spinazie | champignons | zongedroogde tomaatjes |
huisgemaakte pesto | mozzarella
--Avocado burger | komkommer | avocado | sla |
tomaat | gekonfijte rode ui | honing-mosterdmayonaise

15

16

TIP! HEERLIJKE PALET
DE GROES ALS
HOOFDGERECHT IN
COMBINATIE MET
PORTIE LOADED FRIES

LOADED FRIES

Javaanse friet | satesaus | citroenrasp | seroendeng |
groene kruiden | sperziebonen ✓
--Truffelfriet | truffelmayonaise | uitgebakken spekjes |
Parmezaanse kaas | groene kruiden | gedroogde uitjes k✓
--Frietje cheese and bacon | gedroogde uitjes | uitgebakken
spekjes | groene kruiden | gesmolten cheddar kaas k✓

SAUZEN/
GARNITUREN

KINDERMENU’S

Met verrassing. (onze
kindermenu’s worden
geserveerd met een
groentespiesje, appelmoes,
frites en mayonaise.
(M.u.v. de pannenkoek)
Kroket of Frikandel
Spareribs
Minischnitzel ‘De Groes’
Kinderpannenkoek

7
9
8
7

(onze sauzen worden
ambachtelijk gemaakt op basis
van kalfsjus of huisgetrokken
bouillon, zonder toevoegingen)
• Champignonroomsaus
• Rodewijnsaus
• Pepersaus
• Kruidenboter
• Satésaus
• Gebakken champignons
• Boerengarnituur: gebakken
champignons, ui, spek en
paprika

6

6

6

7
7
7

8
7
8

DRANKEN

8

8
3,50
3,50
3,50
3,50

WIJN

‘Groesche Brummel’ | koffie, thee of cappuccino |
bolletje vanille-ijs | slagroom | exclusief voor ‘De Groes’
gebrouwen bramenlikeur
--Flurry ‘De Groes’ Strawberry cheesecake | slagroom
--Crème Brûlée | traditioneel | aan tafel geflambeerd
--Oreo Trifle | mascarpone | Oreo kruim | rode vruchten | slagroom
--Cheesecake ‘De Groes’ | California style baked cheesecake |
limoen | vanille | rodevruchtenconfiture
--Dame blanche | vanille-ijs | warme chocoladesaus | slagroom
--Coupe verse aardbeien | vanille-ijs | slagroom
--Coupe verse vruchten | vanille-ijs | slagroom
--Frozen cappuccino naturel
--Frozen cappuccino witte chocolade
--Frozen cappuccino caramel
--Frozen cappuccino chocolade

WARME DRANK

DESSERTS

KINDERIJSJES VOOR DE
KLEINTJES:
Leuke dierenbeker gevuld met roomijs

4

Raketje | het bekende waterijsje

2

DINER

NOG MAAR PLEK VOOR 1 BOLLETJE
IJS? GA NAAR ONZE ITALIAANSE
IJSSALON ATTRAVERSO!

LUNCH

Superboerenijsje | vanille | bosbessen |
limoen (je steunt de superboeren)
2,50

REN
WIJ ACCEPTEIN
OOK BITCO S

BEZOEK OOK EENS
ONZE ZUSJES!

Stationsstraat 2 | 7021 CK Zelhem | 0314-622044
www.degroes.nl | eetcafe@degroes.nl
facebook.com/DeGroes

@degroeslovesfood

