Lunch / Diner
( + afhaal / bezorgen )
Keuken open vanaf 11.00 tot 21.00 uur
Stokbroodjes tot 17.00 uur
Wij bezorgen tot 20.00 uur
Z=alleen zaak A=afhaal B=bezorgen

Stokbrood/boeren bruinbrood
Gezond, sla, kaas, ham, remouladesaus,
tomaat, komkommer, ei
De Graaf, sla, beenham, remouladesaus,
rode ui, augurk, tomaat
Gerookte zalm met kruidencrème, sla,
komkommer, tomaat, rode ui
Carpaccio, rucola, truffel crème
Parmezaanse kaas
Tosti de graaf, briochebrood, kaas, beenham, tomaat,
rode ui, Bourguignon kruiden, rauwkost
Tosti de gravin, briochebrood, kaas, beenham, tomaat,
rode ui, ananas, toscaanse kruiden, rauwkost
uitsmijter de graaf boerenbruin brood spek, ham, kaas
rauwkost en 3 spiegeleieren

€ 7.50 Z+A+B
€ 7.50 Z+A+B
€ 10.50 Z+A+B
€ 10.50 Z+A+B
€ 5.50 Z+A+B
€ 6.50 Z+A+B
€ 9.50 Z

Soep
Verse tomatensoep met balletjes Z
€ 5.50
Rijkelijke gevulde vissoep Z

€ 7.50
Dag soep elke dag weer een verrassing Z

€ dag prijs

Maaltijdsalades / voorgerechten

maaltijd

Salade scampi’s ( 15 st) knoflook, gemengde salade, Cherry tomaten,
Brood en boter.
€ 19.50
Salade geitenkaas uienchutney, rucola, tomaat,
gebakken paddenstoelen, brood en boter. Veg.
€ 15.50
Salade van Runder carpaccio, verse truffel crème, rucola,
pijnboompitten, Parmazaanse kaas, brood en boter.
€ 19.50

voorgerecht
€ 13.50 Z+A+B
€ 12.50 Z+A+B
€ 12.50 Z+A+B

Salade mozzarella, tomaat, rucola, aceto balsamico stroop ,
olijf olie, basilicum, brood en boter. Veg.

€ 15.50

€ 12.50 Z+A+B

Mexicaanse wrap, rundergehakt, mais, kidney beans, paprika,
cajunkruiden, geraspte kaas, salsa saus mild
Dag salade elke dag weer een nieuwe verrassing

€ 14.50
€ dag prijs

€ 9.50 Z+A+B
€ dag prijs Z+A+B

Borrel
Broodplank € 6.50 Z
Portie bitterballen (10 stuks) € 5.00 Z
Mini loempia’s (10stuks) € 5.00 Z

Gemengd bittergarnituur € 5.00 Z
Borrel plankje van de chef € 12.50 Z
Puntzak friet mayo € 3.00 Z

Schotels/hoofdgerechten
Hamburger de Graaf Verse runder hamburger, rucola, truffelcrème,
Parmezaanse kaas en friet
Varkenshaas saté ( 250 gram ) met friet en rauwkost
Schnitzel, zigeuner/ peper/ champignonroomsaus
met rauwkost en friet
Spare ribs, sweet/ hot/ extra hot met friet en rauwkost
Varkenshaas Pepersaus/ champignonroomsaus/ Ankarasaus,
met rauwkost en friet
Bief van de haas Pepersaus/ champignonroomsaus/ Ankarasaus,
met rauwkost en friet
Kalfslever met rode uien en spekjes met rauwkost en friet
Zalmfilet uit de oven met pasta, kreeften saus
en zongedroogde tomaatjes
Pasta met paddenstoelen, truffel room, Parmezaanse kaas
en rucola. Veg.
dag gerecht elke dag weer een nieuwe verrassing
Wilt u geen friet dan kunt u i.p.v. kiezen uit
Gebakken aardappelen € 1.50 extra p.p.
Aardappelkroketten € 1.50 extra p.p.
Als extra bijlage
Warme groenten € 3.50 extra p.p. Z+A+B
Portie gebakken aardappelen € 3.00 p.p. Z+A+B
Portie aardappelkroketten € 3.00 p.p. Z+A+B

Kids kaart
Kidsbox met kipnuggets, mayonaise en appelmoes € 6.50 Z+A+B
Kidsbox met frikandel, mayonaise en appelmoes € 6.50 Z+A+B
Kidsbox met bitterballen, mayonaise en appelmoes € 6.50 Z+A+B
Kidbox met vissticks, mayonaise en appelmoes € 6.50 Z+A+B
Kinder spare ribs, friet mayonaise en appelmoes € 10.00 Z+A+B
Kinderschnitzel, friet mayonaise en appelmoes € 8.50 Z+A+B
Kinderijsje met chocolade of aardbeiensaus € 3.50 Z

Dessert
Dame blanche Z
€ 7.50
Huis gemaakte parfait Z
€ 7.50
Dessert van de chef Z
€ 8.50
Warme kersen met vanille ijs en slagroom Z

€ 15.50 Z+A+B
€ 16.50 Z+A+B
€ 16.50 Z+A+B
€ 17.50 Z+A+B
€ 17.50 Z+A+B
€ 23.50 Z+A+B
€ 17.50 Z+A+B
€ 17.50 Z+A+B
€ 15.50 Z+A+B
€ dag prijs Z+A+B

€ 7.50

Ijscoup licor 43 Z
€ 7.50
Ijs van het seizoen Z
€ 7.50

Pizza’s
Pizza salami

€ 9.50 Z+A+B

Salami, paprika, tomaten, rode ui, kaas
Pizza funghi

€ 9.50 Z+A+B

Beenham, tomaten, champingnons, kaas
Pizza margherita

€ 8.00 Z+A+B

Mozzarella, tomaten, Oregano Veg.
Pizza Hawaii

€ 9.50 Z+A+B

Ananas, beenham, rode ui, kaas
Pizza de Graaf
Mozzarella, tomaatjes, Parma ham, rucola en truffel crème

Friet en snacks
Friet
Friet klein
Friet groot
Friet speciaal klein
Friet speciaal groot
Friet saté saus klein
Friet saté saus groot
Friet zoervleis klein (huisgemaakt)
Friet zoervleis groot (huisgemaakt)

€ 2.00 A
€ 2.25 A
€ 2.75 A
€ 3.00 A
€ 3.50 A
€ 4.00 A
€ 5.00 A
€ 6.75 A

Snacks
Frikandel
Frikandel special
Runder kroket 25%
Viandel
Bami blok.
Mexicano
6 runderbitterballen 20 % rund
6 kipnuggets
Mayonaise
Curry
Knoflooksaus
Bakje mayonaise 1.5 dl
Bakje curry 1.5 dl

€ 1.60 A
€ 2.00 A
€ 1.90 A
€ 2.00 A
€ 1.90 A
€ 2.00 A
€ 1.90 A
€ 1.70 A
€ 0.50 A
€ 0.50 A
€ 0.50 A
€ 2.00 A
€ 2.00 A

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten

Wij zijn te bereiken onder nummer

€ 14.00 Z+A+B

0475581221
www.degraafvanhorne.nl
info@degraafvanhorne.nl
volg ons op

U mag deze kaart meenemen

