
Grand Café de Paardekreek  
bestaat 5 jaar en dat vieren wij! 

In februari en maart zijn we elke vrijdag, zaterdag en 
zondag geopend vanaf 12 uur en serveren we een speciaal 
5 gangenmenu met de lekkerste gerechten voor maar   

€ 25,00 p.p.  

Daarnaast hebben wij de volgende feestelijke 
aanbiedingen geselecteerd:  

5 jaar Grand Café 
De Paardekreek

2014          5 JARIG JUBILEUM          2019

5 gangen menu 
februari: 

Runder-
carpaccio of      
gemarineerde 
zalmsashimi   

Krachtige 
runderbouillon 

Mixed grill 
vlees of vis 
met bijpassend 

garnituur            

Panna Cotta & 
witte 

chocolade 

Koffie & 
Boluslikeur 

€ 25,- p.p. 

Graag even 
reserveren! 

kijk voor het 
maandmenu 

maart op onze 
website!

Op zondag 17 februari en op  
zondag 3 maart 

WIJN & BITES 
3 glazen wijn en plank met 

lekkere hapjes 

€ 12,50 p.p. 

Alleen op reservering 

Op zondag 24 februari en op 
zondag 10 maart 

 CHOCOLATE MOMENT 
Chocolade fondue met een 

drankje naar keuze 

€ 9,95 p.p. 

Alleen op reservering 
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 Over ons 

 Marc van Wingerden & René de Zeeuw 
hebben begin 2014 Het Grand Café 
overgenomen. In de loop der jaren 
hebben zij het bedrijf verbouwd en 
uitgebreid naar de eisen van nu. Deze 
winter is geïnvesteerd in de keuken 
en het kassasysteem waardoor de 
gasten in het nieuwe seizoen sneller 
geholpen kunnen worden. 

 De keuken, onder leiding van Chef-kok 
Ralf Buteijn, werkt met voornamelijk 
dagverse producten van veelal 
plaatselijke leveranciers. Goede 
kwaliteit met een eerlijke prijs. 

 De medewerkers in de bediening doen 
er alles aan om het je naar de zin te 
maken. Fijne wijnen, een groot 
assortiment bieren, frozen smoothies, 
cocktails en eigentijdse dranken. 
Samen met lekkere, smakelijke bites 
laten zij je extra genieten in een 
prima sfeer binnen of op de drie 
terrassen met uitzicht op het water. 

 Wist je dat je bij Grand Café de 
Paardekreek ook terecht kan voor 
barbecue, feesten en partijen? Maar 
ook voor kinderfeestjes met gebruik 
van de faciliteiten van Camping de 
Paardekreek. Je kunt zelfs trouwen op 
deze schitterende locatie! 

 Kortom Genieten aan het Veerse Meer! 

facebook.com/grandcafekortgene

5 JAAR GRAND CAFÉ DE PAARDEKREEK  TEL: 0113-306413

’T WITTE PAARD &  
DE GRAND CAFÉ CADEAUCARD 

Heeft u ons Witte Paard al geproefd? Speciaal voor 
De Paardekreek heeft Slot Oostende uit Goes een 
heerlijk Weizen bier gebrouwen. 

Ook leuk om cadeau te geven, bijvoorbeeld samen met 
De Grand Café Cadeaucard. Verkrijgbaar met elk 
gewenst bedrag! 

Snackbar de 
Paardekreek 

Voor Het Grand Café tref je de 
snackbar.Deze is geopend vanaf 

april t/m oktober. In de snackbar 
vind je huisgemaakte 

steenovenpizza’s, verse friet, 
snacks en heerlijke burgers, een 

uitgebreid Ola ijs assortiment en 
verschillende smaken slush.  
Daarnaast maakt onze nieuwe 

ijsmachine heerlijke softijsjes, 
razzle en milkshakes. 

 Om af te halen of om direct op 
te eten!

Grand Café de Paardekreek is in 
februari en maart geopend op vrijdag, 
zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur.   
De actuele openingstijden vanaf 1 april 
vind je op onze website: 
www.grandcafedepaardekeek.nl
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