• Lunchkaart
• Diner ‘A La Carte’
• Catering
• High Tea
• High Wining
Gezellige zaal (met buitenterras)
voor ± 20 tot 100 personen.
Voor feesten, vergaderingen,
workshops, etc.
Diverse soorten buffetten, onder
andere Italiaans, Mediterraans,
Frans, hapjesbuffet, etc.

Cadeau-tip:
De ‘Van der Eem‘ cadeaubon.
Geef een high tea of high wining
cadeaubon!

Grandcafe - Restaurant Van der Eem
St. Jorisplein 10 - 7061CN Terborg
Telefoon: 0315 323045
Email:
info@vandereem.nl
Website: www.vandereem.nl

Voorgerechten
Boerenlandbrood
Ambachtelijk bereid brood van onze plaatselijke bakkerij Ebbers,
geserveerd met kruidenboter en knoflooksaus

€

4.95

Carpaccio van rund
Rundercarpaccio geserveerd met Parmezaanse kaas,
truffelmayonaise en pijnboompitten

€ 10.95

Salade ‘blije kip’							 Voorgerecht
			 € 9.95
Salade met lauwwarme kip, spekjes,
Hoofdgerecht
€ 14.95
perzik, komkommer en tomaat

Charcuterie 		
Plankje met een mix van gerookte lamsham,
gerookte IJsselvallei rund en Jamaicaanse varkensham

€ 12.50

Pesce è carne
Gegrilde tonijn met vitello tonato

€ 12.50

Gamba’s Piri Piri
Gamba’s gebakken in een pittige knoflookolie

€ 12.50

Proeverij van diverse voorgerechten
Alleen per tafel te bestellen

€ 14.50 p.p

Deze gerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Soepen
Italiaanse tomatensoep
Geserveerd met room

€ 5.75

Heldere runderbouillon
Met een julienne van groenten

€ 5.75

Doesburgse mosterdsoep
Geserveerd met prei en spekjes

€ 5.75

Proeverij van soep
Keuze uit twee van de eerder genoemde soepen,
deze worden geserveerd in twee kleine kommetjes

€ 5.95

Deze gerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Spoom
Pauzedrankje van prosecco met sorbetijs

€ 4.95

Proeverij
Geniet met de hele tafel van een proeverij van onze
voor- hoofd- of nagerechten, of van het hele proeverij menu
(Alleen per tafel te bestellen)
Proeverij voorgerecht

€ 14.50 pp

Proeverij hoofdgerecht

€ 23.50 pp

Proeverij dessert

€ 9.50 pp

Proeverij menu

€ 39.50 pp

Kindermenu
Menuprijs: € 12.50
Kommetje tomatensoep

€ 3.00

Bordje ‘Pino’
Pannenkoekjes met stroop en poedersuiker

€ 4.75

Bordje ‘Spangas’
Frites met kroket, frikandel of kipnuggets
Bordje ‘Spiderman’
Frites met spareribje

óf

€ 4.95

óf

€ 5.95

Dierenbeker (inclusief beker)
Kinderbeker gevuld met ijs

€ 5.95

Menu voor de kleine eter
Menuprijs:
Kommetje soep naar keuze
Keuze uit:
Varkenshaasmedaillon, diamanthaasmedaillon of roodbaars
Duo van ijs & slagroom of koffie

€ 19.95

Visgerechten
Al onze vissoorten hebben het MSC logo en komen
dagelijks vers binnen van onze visleverancier
Wennekes uit ’s-Heerenberg.

Zalmforelfilet
Geserveerd op een bedje van linguine pasta en een kruiden-roomsaus

€ 19.95

Roodbaarsfilet
Geserveerd op een bedje van couscous en antiboise

€ 19.95

Vis van de dag
Dagverse vis van onze regionale visleverancier Wennekes (vraag er naar)

Dagprijs

Vegetarische gerechten
Ravioli
Ravioli geserveerd met een knoflook-roomsaus

€ 15.95

Vega bites
Reisje rond de wereld met vegetarische lekkernijen
o.a. ravioli, falafel en humus, pitabroodje en vegashoarma, tortilla

€ 17.95

Deze gerechten worden geserveerd met groenten- en aardappelgarnituur

Vleesgerechten
Varkenshaas
Varkenshaas gevuld met brie en bosui, geserveerd met een mosterdsaus

€ 17.95

Spare-ribs
U kunt kiezen uit: Naturel, Argentina (pittig) of Duivels (zeer pittig)

€ 17.95

Varkens rib roast (300 gram)
Geserveerd op een stamppotje van seizoensgroenten

€ 19,95

Diamanthaas
Geserveerd met oesterzwammen en een rode portsaus

€ 21,95

Kalfsmedaillon joviander
Geserveerd met morieltjessaus

€ 21.95

Biologisch vlees van de dag
Biologisch vlees van ‘De laan van Wisch’

Dagprijs

Proeverij van hoofdgerechten (3 stuks)
Alleen per tafel te bestellen

€ 23.50

Deze gerechten worden geserveerd met groenten- en aardappelgarnituur

Nagerechten
Ijs met kersen of chocolade
Vanilleijs geserveerd met warme kersen (geflambeerd aan tafel)
of warme chocoladesaus en slagroom.

€ 6.95

Sorbet
Ambachtelijk bereide ijssoorten, geserveerd met vers fruit en sorbetsaus

€ 6.95

Cheesecake
Cheesecake van witte chocolade met blauwe bessen en bastogne crumble

€ 7.50

Crème brûlée
Vanillecrème bedekt met een laagje gecarameliseerde rietsuiker

€ 7.50

Chocolade feest
Chocolade proeverij

€ 7.50

Kaasplateau
Diverse kaassoorten geserveerd met gemengde noten en roggebrood

€ 10.95

Dessertwijn
Muscat de Rivesaltes Blanc, Domaine Cazes, frisse zoete wijn met
aroma’s van citrusvruchten, exotische vruchten en abrikoos.
Mooi in combinatie met desserts van fruit, ijs en vanille.

€ 4.50

Pedro Ximenez
Miura Pedro Ximenez Solers Reserva Jerez, rijk en vol met een
zoete zachte smaak, heerlijk in combinatie met chocolade.

€ 4.75

Port
Graham’s Late Bottled Vintage 2003

€ 5.50

Limoncello
Italiaanse likeur van limoen.

€ 4.25

Koffie en thee
Italian coffee
Koffie geserveerd in een mooi glas met een scheutje
amandellikeur en room, gepresenteerd op een zilveren plateautje
met lekkere cantuccini koekjes en een amandellikeur

€ 6.75

Irish coffee

€ 5.75

Amaretto coffee

€ 5.75

Tia coffee

€ 5.75

D.O.M. coffee

€ 5.75

French coffee (Franse cognac)

€ 5.75

‘43’ coffee (Spaanse likeur)

€ 5.75

Marnissimo coffee (Grand Marnier)

Luxe thee
Kannetje thee met diverse verse theesoorten en lekkernijen

€ 5.75

€ 6.50

