MENUKAART

Grand Café de Nostalgie
VOORGERECHTEN
MOSTERDSOEP met spekjes

HOOFDGERECHTEN
€ 6,50

Romige soep met een sneetje brood

SOEP VAN DE DAG

€ 6,50

€ 6,50

Met smaakvolle Fryske tsiis,
pijnboompitten, gemengde sla en pesto

GEITENKAAS

SCHNITZEL DE NOSTALGIE

€ 10,00

BUIKSPEK

€ 19,00
Langzaam gegaard, in een Fryske Berenburgsaus

SPARERIBS
€ 11,00

VEGETARISCHE HAPPERIJ

GAMBA’S met droge worst

Krokante avocado, broccoli gratin,
mini piccolini, verrassende gerechtjes!

€ 11,00

€ 20,50

Gelakte ribbetjes gemarineerd in ketjap

Mini clubsandwich, augurk, ui,
champignons en paprikamayonaise

Verrassende combi, afgeblust
met tomaten bouillon

Dagprijs

€ 19,00
Met gebakken ui, paprika, spek en champignons

Lauwwarme geitenkaas, Sondeler honing,
walnoten en mango.

PULLED DUCK

VANGST VAN DE DAG
Wisselende visgerechten,
vraag gerust de bediening

€ 10,00

GEITENKAAS

€ 17,50

€ 15,50

Maaltijdsalade, lauwwarme geitenkaas,
honing, walnoten, frisse dressing
Grand café de Nostalgie
De Brink 6
8567 JD Oudemirdum
0514-850466
www.grandcafedenostalgie.nl

DESSERTS
WARME WAFEL

3-GANGEN € 34,50
4-GANGEN € 39,50

*Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
verse friet, warme groente, frisse rauwkost en een
aardappelgerecht
*Extra portie friet: gratis!

€ 7,00

met kersen, ijs en slagroom

DRAADJESVLEES

€ 21,00
Volgens Beppe’s recept, onze topper! (zowel het
vlees als Beppe)

Vers brood met kruidenboter,
tapenade en aioli

CARPACCIO

€ 22,50

Met gebakken champignons en
een heerlijke kalfsjus

Vraag de bediening naar onze soep
van hét moment!

BROODPLANKJE

GEBAKKEN KALFSOESTER

WILDMENU DE NOSTALGIE

Geniet van ons smaakvol verrassingsmenu met
vooral lokale wildgerechten! Ieder weekend
bereidt chef-kok Maurits een 3- of 4-gangen menu,
bij voorkeur met wild dat wordt aangeleverd door
jagers uit de streek!
Een “wilde” greep uit het repertoire:
Hertenbiefstuk, wilde eendenbout, wilde gans,
zwijnenwang, wildsoepen, bospaddenstoelen, reerug, bitterballen van de haas, stoofperen, fazant,
enzovoorts…

DAME BLANCHE

€ 7,00

ADVOCAAT

€ 7,00

met ijs en slagroom

BLONDIE

€ 7,50

met toffee en vanille ijs

PAVLOVA.

€ 7,00

Huisgemaakte meringue
met rood fruit ijs

GRAND DESSERT

€ 8,50

Proeverij van lekkernij

KINDERIJSJE

KINDERMENU’S

Vanille ijs met slagroom

€ 5,00

Met verse friet, mayonaise en appelmoes
Frikandel
Kroket
Hamburger
Kipnuggets (5 stuks)

€
€
€
€

7,50
7,50
7,50
7,50

Portie Poffertjes (10 stuks)
met een klontje boter en poedersuiker

€ 6,00

Grand Café de Nostalgie kent een rijke
geschiedenis. Het pand aan De Brink 6 is ruim
200 jaar oud en deed in al die jaren dienst als
bakkerij, groentewinkel, ijssalon, slijterij en
bruine kroeg. Na een flinke verbouwing in 2017
is het nu een sfeervol Café-Restaurant.

Hét adres voor: lekker uit eten, gezellig borrelen, uitgebreide buffetmogelijkheden (vanaf 20 personen).

