MENU

kaart

Hartelijk welkom bij
Grand Café de
Paardekreek, waar
relaxen, eten & drinken
samenkomen in een
ongedwongen sfeer aan Het
Veerse Meer
Vanuit de keuken serveert
ons team heerlijke
gerechten waarbij de
nadruk ligt op PUUR
koken, plaatselijke
leveranciers en
uitstekende kwaliteit
Fijne wijnen, cocktails
frozen smoothies een ruim
assortiment pils en
speciaalbieren hebben wij
geselecteerd om je
verblijf compleet te
maken
Kortom
Eindeloos genieten

Like ook onze Facebookpagina en blijf op
de hoogte van het laatste nieuws!
@grandcafekortgene

Havenweg 1 | 4484 NT | Kortgene | 0113-306413 | www.grandcafedepaardekreek.nl

Lunchkaart
tot 16.00 uur

Lunch vlees

Lunch vis

Tip van de Chef

Tip van de chef

Chefsoep | boterham met gerookte
entrecote van Clara* |
wrap bbq-chicken | salade

Zeeuwse vissoep | boterham met
makreelsalade | wrap gerookte
zalm & mosterdsaus | salade

Chef’s soup | smoked prime rib sandwich |
BBQ chicken wrap | salad

Zeeland chowder | mackerel salad sandwich |
smoked salmon wrap & mustard sauce | salad

11,50

12,75

Brood
Standaard serveren we bruin brood, wit brood op verzoek. Frietjes tegen meerprijs
verkrijgbaar

Entrecote
Van Clara* | gerookt |
honingmosterd-mayo

8,50
pistachenootjes | Parmezaan |

Prime rib | smoked | pistachio nuts | Parmesan | honey-mustard mayonnaise

Makreelsalade

8,75

Wasabimayonaise | rode ui | groene appel | bleekselderij
Mackerel salad | wasabi mayonnaise | red onion | green apple | celery

Clubsandwich

8,95
Kipfilet | bacon | kaas | kruidenmayonaise | tomaat | tortillachips
Chickenbreast fillet | bacon | cheese | herbal mayonnaise | tomato | tortilla chips

Rundvlees kroketten

7,50

Twee ambachtelijke kroketten | brood | grove mosterd
Two artisanal beef croquettes | bread | mustard

Garnalen kroketten

13,95

Twee Zeeuwse kroketten | cocktailsaus | brood | garnaaltjes
Two shrimp croquettes | cocktail sauce | bread | shrimp

Zalmduo

11,95

Limoen | gerookte zalm | chilimayonaise | komkommer | rode zalmsalade
Lime | salmon | chili mayonnaise | cucumber | red salmon salad

Panini

Boerenham | belegen kaas | tomatenketchup | rauwkost

5,25

Grilled sandwich | ham | cheese | ketchup | salad

*Vlees van Clara komt van een 100% Nederlandse melkkoe. De koe voor wie het
leven in het teken heeft gestaan van het produceren van melk. Dit heeft tot
gevolg dat de boer het rund niet ziet als afmestproduct, welke zo snel, zwaar
en optisch mooi mogelijk naar de slachterij moet. De melkkoe maakt deel uit
van een stal die elke dag, week-in-week-uit, een topprestatie moet leveren.
Het gevolg is dat het vlees van de melkkoe ook anders van smaak is.

Soepen
Altijd huisgemaakt en geserveerd met brood en boter

Zeeuwse vissoep

8,75

Huisgemaakt | goed gevuld | licht gebonden
Homemade chowder | richly filled with various fish

Dagsoep

Wisselende soep

| informeer naar de keuze van de chef

dagprijs

Soup of the day | please ask your waiter for the daily special

Maaltijdsalades
Frisse salades van verse slasoorten, komkommer en tomaat.
Geserveerd met brood en boter

Caesarsalade

Romeinse sla | kipfilet | Parmezaan | Caeserdressing |
croutons | spekreepjes | ei

12,95

Roman lettuce | chickenfillet | Parmesan | anchovy dressing | croutons | baconbits | egg

Vissalade

Zalm | Noorse garnaaltjes | rode zalmsalade | makreel | gamba’s |
honing-mosterddressing

18,95

Salmon | Norwegian shrimp | red salmon salad | mackerel | gambas | honey-mustard dressing

Geitenkaassalade

Couscous | geroosterde walnoten | ras el hanout |
rode ui | gedroogd fruit | druiven-balsamicodressing

12,95

Couscous | goat cheese | roasted walnuts | ras el hanout | red onion | dried fruit | grape-balsamic dressing

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.
Heeft u allergieën of dieetwensen?
Geef het tijdig door zodat onze koks hier rekening mee kunnen houden.
1 rekening per tafel | extra couvert € 1,50
Do you have any allergies or dietary requirements?
Please tell us as soon as possible, so our chefs can take this into account.
One bill per table | extra meal/plate € 1,50

Grote kaart
vanaf 12.00 uur

Bent u met meer dan 10 personen dan verzoeken wij u per gang uit
maximaal 3 verschillende gerechten te kiezen

Voorgerechten
Brood

5,95

Rustiek brood van Pain de Mer | licht & donker |
kruidenboter | tapenade | aioli
Rustic bread | herb butter | tapenade | aioli

Zeeuwse Oesters

indien voorradig

8,50

|

9,50

cruises | 3 stuks | Rauw of gegratineerd met oude kaas
Zeeland oysters | 3 pieces | raw or au gratin with aged cheese

Zeeuwse vissoep

8,75

Huisgemaakt | goed gevuld | licht gebonden
Homemade chowder | richly filled with various fish

Dagsoep

dagprijs

Wisselende soep | informeer naar de keuze van de chef
Soup of the day | please ask your waiter for the daily special

Rundercarpaccio

Truffelmayo | pijnboompitten | spekreepjes | Parmezaan |
sud ’n sol tomaatjes

13,95

Beefcarpaccio | pine nuts | bacon bits | Parmesan | sud ’n sol tomato

Kaaskroketjes

Geroosterde courgette | couscous | grove mosterd

6,95

Cheese croquettes | roasted zucchini | couscous | mustard

Puntpaprika

Uit de oven | rundergehakt | mozzarella | pesto | rauwe ham

8,50

Pointed pepper | oven baked | ground beef | mozzarella | pesto | Parmaham

Tonijn

Op Japanse wijze | glasnoedels | sesam | lente ui

12,95

Tuna | glass noodles | sesame | spring onion

Hollandse Garnalen

Salade van garnalen | groene appel | mierikswortel |
bleekselderij | gel van limoen

15,95

Dutch shrimps salad | green apple | horseradish |celery | lime

Onze gerechten worden zorgvuldig geselecteerd op kwaliteit en duurzaamheid, waarbij wij onze
voorkeur geven aan Zeeuwse boeren, vissers en leveranciers en hun streekproducten.

Hoofdgerechten
Geserveerd met bijpassend garnituur
Bent u met meer dan 10 personen dan verzoeken wij u per gang uit
maximaal 3 verschillende gerechten te kiezen

Zeeuwse Mosselen

dagprijs

Met friet of brood, frisse salade en koude sausjes
keuze uit

Klassiek gekookt

In witte wijn met verse groenten

Zeeland mussels, classically cooked in white wine
of/or

Gestoofd

In knoflook, ui en ziltige sherry
Zeeland mussels, Braised in garlic, onion and sherry

Kabeljauwfilet

18,50

Uit de oven | korstje van groene kruiden en Parmezaan |
tomatensalsa | rauwe ham
Cod fillet | oven baked | green herbs and Parmesan crust | tomato salsa | Parmaham

Pittige gepelde gamba’s

Olijfolie | Spaanse peper | piri-piri | krokantje van zeewier

19,75

Spicy peeled prawns | olive oil | chili pepper | piri-piri | crispy seaweed

Noordzeetong

Ca. 350 gram | gebakken in roomboter | peterselie | citroen

dagprijs

Northsea sole approx 300 grams | fried in dairy butter | parsley | lemon

Gerecht van de chef

dagprijs
Wisselend vlees- of visgerecht | informeer naar de keuze van de chef
Meat or fish dish of the day | please ask your waiter for the daily special

Sparerib

19,95

Forse sparerib | ca. 800 gram | huis-gemarineerd
Big sparerib | approx 800 grams | homemade marinade

Kipsatéspies

17,50

250 gram | kroepoek | satésaus | gedroogde uitjes
Chicken satay skewer | 250 grams | prawn crackers | satay sauce | dried onions

Burger XL

17,50

Runderburger | 250 gram | cheddar | rode ui | tomaat |
bbq-saus | sesambrood | bacon | augurk
Hamburger (beef) | cheddar | red onion | tomato | bbq sauce | sesamebread

Runder Steak

200 gram of 350 gram | gegrild naar wens
Steak, 200 or 350 grams | cooked to your liking

19,00

| 26,95

Vegetarische gerechten

Supplementen
Pepersaus

1,50

pepper sauce

Veggie Burger

16,50
Portobello | sla | tomaat | geitenkaas
sesambrood | friet

Paddenstoelensaus

1,50

Veggie Burger | portobello | lettuce | tomato | goat
| sesame bread | fries

Stroganoffsaus

1,75

Rode linzen pasta

Gebakken champignons

2,50

Gemengde salade

2,75

Mushroom sauce
Stroganoff sauce

Fried mushrooms
Salad

cheese

17,50
Burrata | salsa van gegrilde groenten
Red lentil pasta | burrata | grilled vegetable salsa

Caesarsalade

Romeinse sla | kipfilet | Parmezaan | Caeserdressing |
croutons | spekreepjes | ei

12,95

Roman lettuce | chickenfillet | Parmesan | anchovy dressing | croutons | baconbits | egg

Vissalade

Zalm | Noorse garnaaltjes | rode zalmsalade | makreel | gamba’s |
honing-mosterddressing

18,95

Salmon | Norwegian shrimp | red salmon salad | mackerel | gambas | honey-mustard dressing

Geitenkaassalade

Couscous | geroosterde walnoten | ras el hanout |
rode ui | gedroogd fruit | druiven-balsamicodressing

12,95

Couscous | goat cheese | roasted walnuts | ras el hanout | red onion | dried fruit | grape-balsamic dressing

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.
Heeft u allergieën of dieetwensen?
Geef het tijdig door zodat onze koks hier rekening mee kunnen houden.
1 rekening per tafel | extra couvert € 1,50
Do you have any allergies or dietary requirements?
Please tell us as soon as possible, so our chefs can take this into account.
One bill per table | extra meal/plate € 1,50

Kindergerechten
tot 12 jaar

Kinderspaghetti

6,95

Met bolognesesaus van rundergehakt en met geraspte kaas
Spaghetti Bolognese served with grated cheese

Kipnuggets of Kibbeling

7,75

Met sla, frietjes, appelmoes en mayonaise
Fried fish or chicken nuggets served with salad, fries, apple sauce and mayonnaise

Kroket of frikandel

6,50

Met sla, frietjes, appelmoes en mayonaise
Croquette or frikandel served with salad, fries, apple sauce and mayonnaise

Sparerib

9,95

Halve sparerib met frietjes, appelmoes en mayonaise
Half a sparerib served with fries, apple sauce and mayonnaise

Poffertjes

4,75

Met roomboter en poedersuiker
Ook lekker met Nutella, voor 1,- meerprijs
Poffertjes served with dairy butter and icing sugar

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.
Heeft u allergieën of dieetwensen?
Geef het tijdig door zodat onze koks hier rekening mee kunnen houden.
1 rekening per tafel | extra couvert € 1,50
Do you have any allergies or dietary requirements?
Please tell us as soon as possible, so our chefs can take this into account.
One bill per table | extra meal/plate € 1,50

Desserts
Chocolade Gold

8,50

Brownie | 22 karaats | Goudstaafje | witte chocolademousse |
frambozen-sorbetijs
Brownie | 22 carat gold stick | white chocolate mousse | raspberry sorbet ice cream

Tiramisu ‘18

7,50

Oreo | Bailey’s | lange vingers | mascarpone | koffie
Oreo | Baileys | ladyfingers | mascarpone | coffee

Dame blanche

6,95

Softijs | slagroom | chocoladesaus
Vanilla ice-cream | whipped cream | chocolate sauce

Panna Cotta

6,50

Rood fruit| witte chocolade | rabarber
Red fruit | white chocolate | rhubarb

Sorbet

7,25

Twee smaken ijs | slagroom | vers fruit
Two flavors of ice cream | whipped cream | fresh fruit

Kinderijs

4,25

Dierenbeker | Softijs | slagroom | smarties | lollie
Animal shaped cup | vanilla ice-cream | whipped cream | smarties | lollipop

Speciale koffie’s
CHOCOLATE COOKIE COFFEE

4,25

koffie | chocoladecookiesiroop |
slagroom

SWEET CARAMEL

4,25

koffie | karamelsiroop | slagroom

SPECUCCINO
koffie | speculaas siroop |
slagroom

4,25

CRUNCHY HAZEL
koffie| hazelnootsiroop|
slagroom

4,25

BOMBA COFFEE
koffie | slagroom | advocaat

5,25

BAILEYS
koffie | baileys | slagroom

6,50

IRISH COFFEE
Jameson whiskey

6,65

FRENCH COFFEE
Grand Marnier

6,65

SPANISH COFFEE
Tia Maria

6,65

ITALIAN COFFEE
Amaretto

6,65

Grand Café de Paardekreek
is ook het juiste adres voor:
Kinderfeestjes
Barbecue
Trouwen op locatie
Feesten & Partijen
Vergaderen
Informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden, wij staan
je graag te woord!

