MENUKAART

www.degroes.nl

Hoe werkt
onbeperkt

genieten?

Op HET bierviltje geeft u aan welke gerechtjes u
wilt bestellen. Per keer kan iedere gast (maximaal)
twee gerechtjes bestellen en opnieuw bestellen
als deze volledig genuttigd zijn. Dit mag zo vaak
als u lekker vindt. U kunt 1 viltje gebruiken voor
meerdere personen. Koude en warme gerechtjes
kunnen worden besteld tot 22:00 uur.
Desserts tot 22:30 uur.

Allergie?
Informeer
bij ons.

Prijs per persoon: € 28,95
Prijs kinderen tot 11 jaar: € 16,50

Beleef het genieten

Vegetarisch ✓
k
Kan vegetarisch ✓

Openingstijden:
WOENSDAG t/m zaterdag van 17:30 uur tot 00:00 uur.
zondag van 16:30 uur tot 23:00 uur.

Koude gerechtjes

Desserts

1. Broodplankje met kruidenmayonaise en kruidenboter ✓

27. Crème brûlée met traditioneel gebrand suiker laagje

2. Mini carpaccio van ossenhaas met pesto, pijnboompitten,
truffelmayonaise en parmezaanse kaas

28. Cheesecake “try before you die” met limoen,
vanille en slagroom

k
3. Wrap rauwe ham met pesto,Parmezaanse kaas en rucola ✓

29. Brownie met pecan nuts en slagroom

4. Vitello tonato met tonijnmayonaise en krokante
kappertjes

30. Pecorino kaas uit Sardinië met gembersiroop

5. Mini quiche met bospaddenstoelen,truffel en kaas ✓

31. twee Bolletjes ijs (naar keuze) met slagroom

6. Salade vistrio met zalm,tonijn en gamba’s

32. Fudgy caramel-toffee taartje “smelt op de tong”

7. Wisselende salade passend bij het seizoen ✓

33. Mini wafeltje met warme kersen en slagroom

8. Tartaartje van zalm met crème fraîche en krokant
toastje

34. Oreo trifle met mascarpone, rood fruit en slagroom

9. Appeltjes in frisse Pisang-yoghurt ✓

35. Churros “traditionale’’ met kaneelsuiker

10. Kipcocktail met mango en romige cocktailsaus

36. Indische spekkoek met slagroom

11. Eendenborst op toast met vijgenchutney

37 Pastel de nata “zoete Portugese lekkernij”

warme gerechtjes
k
12. Flesje Zelhemse mosterdsoep met uitgebakken spekjes ✓

20. Biefstukje van de grill met rode wijnsaus

13. Flesje tomatensoep met verse prei ✓

21. Pita broodje pulled-pork met coleslaw en bbqsaus

k
14. Flesje soep van de maand ✓

22. Spiesje van zalm en botervis met dillesaus

15. Gefrituurde champignons in bierbeslag met romige
knoflooksaus ✓

23. Mini kaas kroketje met chilisaus “pincho style’’ ✓

16. Mandje frites met kruidige fritessaus ✓

24. Nacho’s uit de oven met kaas,tomatensalsa,
guacamole en crème fraîche ✓

17. Mini-burger “De Groes” met bacon, speciale
burgersaus en zoetzuur

25. mini Calzone met tomatensaus, mozzarella,
zwarte olijfringetjes en oregano ✓

18. Krokante gamba’s met chili-mayo

26. Kibbeling van witvis met remouladesaus

19. Spare ribs met huisgemaakte knoflooksaus

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.

VRAAG NAAR RT!
ONZE KOFFIEKAA

