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Beste vrienden en lieve klanten
Bedankt om massaal terug te komen. We hebben jullie gemist.
Doordat we nog niet op 100 % kunnen draaien, gaan we onze kaart voorlopig beperken,
maar geen nood. Alles zal terug lekker zijn zoals jullie van ons gewend zijn.
Onze kaart zal eenvoudig zijn, zodat we die meteen kunnen wegwerpen, na 1 malig gebruik.
Drankenkaart
Bier van het van’t vat
-Pils Cristal
3.00 euro
-Bolleke
3.20 euro
-Tank 7
4.50 euro
-La chouffe
4.00 euro
-Fruitesse liefmans 3.70 euro
-Triple d’Anvers
4.50 euro

Frisdrank
-Coca cola- zero
-Chaudfontaine bruis/plat
-Chaudfontaine 0.5 l
-Chaudfontaine 1 l
-Schweppes tonic /gini
-Ice tea

Bier van fleske
Vedett
3.70 euro
Duvel 8,5 °
Maes 0.0

Warm
-Koffie
-Thee( melk-citroen)
-Decafeïne
-Caffe Latte
-Cappuccino

4.50 euro
3.20 euro

Apéro
-Bombay Gin schweppes tonic
-Glas cava extra brut
-…
Wijn& Champagne
Huiswijn
Glas wit -rood -rosé

9.70 euro
6.50 euro

4.50 euro/ 16 euro/ 23 euro

Suggestiewijnen (vraag dit aan de kelner)
www.grandcafemodeste.be

3.00 euro
3.00 euro
3.90 euro
6.00 euro
3.20 euro
3.20 euro

03/296.53.68

3.00 euro
3.00 euro
3.20 euro
3.30 euro
3.30 euro

Onze kaart
To share Nacho’s met sheddarkaas, guacomole en zure room 12.50 euro
-Dagschotel
(tussen 12 en 14 uur 30)
-Toast kannibaal (tussen 12 en 14 uur 30)
-Broodje kip ( geroosterd met kip, kaas en spek)

16.50 euro
13.00 euro
9.90 euro

Vooraf
-Ambachtelijke kaaskroketten met gefruite peterselie
-Ambachtelijke garnaalkroketten met gefruite peterselie
-Carpaccio van Waghyu met zijn tartaar
-Toast met gerookte zalm

12.50 euro
14.50 euro
19.00 euro
16.50 euro

Salades
-Ceasar Salad Kip , Romeinse sla, dressing croûtons
-Hungry Salad Geitekaaskroketjes met gerookte zalm
-Healthy Salad Advocado, tomaat, walnoten, ei, koriander

17.00 euro
17.50 euro
16.50 euro

Pasta
-Spaghetti bolognaise Deluxe met panchetta & prei
-Ravioli van boschampignons en tartufata (veggie)

16.00 euro
18.50 euro

Vis
-Vispannetje met witte wijnsaus( 3 soorten vis)

20.50 euro

Vlees
- Gegrilde picanha Robbespierre (rucola, tomaat) met friet
- Filet Mignon met pepersaus witloofsalade en frietjes
- Huisgemaakt stoofvlees met frietjes en witloofsalade
- Suggestie van de chef

25.00 euro
24.00 euro
20.00 euro
dagprijs

Dessert
-Dame blanche
-Moelleux van chocolade met vanille-ijs

www.grandcafemodeste.be

7.50 euro
7.50 euro

03/296.53.68

