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KIELZOG GRAND CAFE

MENU
KAART
www.kielzog.nl

Kielzog Grand café
@Grand Café Kielzog

DINER

LUNCH

HUISGEMAAKTE SOEP

Soep van de dag						5.95
met geroosterd oerbrood

SALADES

Salade van de dag						8.95

T!P

met geroosterd oerbrood

Ceasar salade 						8.95
Romano sla, cherry tomaat, komkommer, huisgemaakte
ceasar dressing, parmazaanse kaas,

KIELZOG
BURGER

KIELZOG BURGER

croutons en een gekookt eitje met geroosterd oerbrood
met kip + 1.00

SANDWICHES

Sandwich tonijnsalade					6.95
met huisgemaakte tonijnsalade en sud ’n sol tomaatjes

Sandwich kip-kerriesalade					6.95
met huisgemaakte kipkerrie salade en lente ui

Oude kaas							6.95
en geroosterde walnoten

augurk en tomaat

KIELZOG €VEGABURGER
6,95

Geroosterd brioche broodje met portobello
burger, romaanse sla, rode uien chutney,
gebakken bospaddenstoelen
en truffelmayonaise
€ 8.95 / €11,95 (met friet)

Gegrilde bospaddenstoelen				7.50
met gegrilde bospaddenstoelen, mozzarella, knoflook olie, rucola
en Parmezaanse kaas

Pastrami							7.50
met mierikswortelspread, rucola, pastrami, augurk en mosterdsaus

Geitenkaasmousse met pompoen 				

7.50

met huisgemaakte geitenkaasmousse, gegrilde pompoen,
zoetzure ui, rucola en een zoete balsamico-vijgen dressing

WARME HAP

Duo Bourgondische kroketten				8.95
2 Bourgondische kroketten op 2 sneetjes wit of bruin oerbrood,
met Groninger mosterd

Kielzog uitsmijter						8.95
3 gebakken eieren met boeren beenham & kaas op 2 sneetjes oerbrood

Tosti klassiek							4.50
met ham en kaas

3-GANGEN

THEATERDINER
Scan de QR-code of vraag onze bediening
voor het theatermenu van de week

Kielzog Tosti							4.95
ham, kaas en kruidenkaas

Kielzog seizoen tosti						6.95
met kaas, bacon, geitenkaas, peer met geroosterde walnoten

Kielzog Burger						8.95
Geroosterd brioche broodje met 100% rundvlees burger,
huisgemaakte burgersaus, bacon, kaas, romaanse sla, rode
uienchutney, augurk en tomaat

je kunt bij ons alleen pinnen

ook vegetarisch verkrijgbaar

verkrijgbaar op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 17:00 uuur

verkrijgbaar op maandag t/m woensdag van 11:00 uur tot 14:00 uur, donderdag t/m zaterdag van 11:00 uur tot 17:00 uur

met rucola, oude blaarkop kaas, appelstroop, sud’n sol tomaatjes

Geroosterd brioche broodje met
100% rundvlees burger, huisgemaakte
geroosterd
met
burgersaus,
bacon,brioche
kaas,broodje
romaanse
sla, rode
100% rundvlees burger,
uienchutney,
augurk
en
tomaat
huisgemaakte burgersaus,
romaanse sla, rode uienchutney,
--------------------------------------------------

