
Dinerkaart  Dinerkaart 

Dinerkaart Grand Café Heel Europa 

 

Voorgerechten: 

Broodplank 

Vers gebakken breekbrood geserveerd met aïoli, tapenade en 

kruidenboter. 

€ 4,50 

Rundercarpaccio op brickbrood 

Heerlijk malse carpaccio van gerookte runderlende, geserveerd op 

een knapperige bodem van brickbrood. 

€ 8,50 

Franse uiensoep 

Klassieke uiensoep geserveerd met een heerlijke kaascrouton. 

€ 4,50 

Soep van de week 

Een wisselende soep, zie onze krijtmuur voor de soep van deze week. 

€ 4,50 

Salade geitenkaas 

Een frisse salade geserveerd verse geitenkaas en gegrilde groenten 

€ 8,00 
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Hoofdgerechten: 

Kipsaté 

Heerlijke malse kipsaté geserveerd met satésaus, atjar, kroepoek, 

frietjes en een frisse salade 

€ 14,95 

 

Hollandse kogelbiefstuk 

Keuze uit pepersaus, roquefortsaus of chimichurri, geserveerd met 

frietjes en warme groenten 

€ 16,00 

 

Jordy’s burger 

Sappige hamburger geserveerd met pulled porc, kaas, een gebakken 

ei en garnituur, geserveerd met frietjes 

€ 13,95 

 

Basic burger 

Geserveerd met gesmolten kaas, zoetzure ui, sla en tomaat, 

geserveerd met frietjes 

€ 10,95 

 

Zalmfilet 

Op een bedje van spinazie en met een hollandaisesaus, geserveerd 

met frietjes  

€ 16,00 



Dinerkaart  Dinerkaart 

Zwarte bonen burger 

Vegetarische (ham)burger op basis van zwarte bonen 

€ 15,00 

 

Vegetarische envelopjes 

Bladerdeeg envelopjes gevuld met spinazie en feta kaas op een bedje 

van diverse groenten. 

€ 15,00 
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Nagerechten: 

De witte dame 

Romig vanille ijs van IJsboerke met warme chocoladesaus en 

slagroom 

€ 6,00 

Appeltaart 

Huisgemaakte appeltaart, lauwwarm geserveerd met een kaneelijs en 

een lekkere toef slagroom 

€ 5,00 

Chocolade trio 

Huisgemaakte brownie op basis van Tony Chocolony met chocolade 

ijs, chocoladesaus en slagroom 

€ 7,50 

Coupe Willem 

Fris limoenijs van IJsboerke met huisgemaakte saus van caramel-

zeezout van Willem 

€ 5,50 

Kinderijsje 

Vanille ijs met discodip, slagroom in een prachtige dierenbeker 

€ 3,00 
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Kindermenu 

Frietjes met een snack 

Frietjes geserveerd met mayonaise, keuze uit een frikadel, kroket of 

kipnuggets, geserveerd met appelmoes 

€ 5,00 

 

Vissticks 

Lekkere vissticks geserveerd met frietjes, mayonaise en appelmoes 

€ 5,00 

 

Poffertjes (8 stuks) met poedersuiker en stroop 

Heerlijke poffertjes met poedersuiker en stroop 

€ 5,00 
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Borrelkaart 

Bitterballen 

Acht stuks Van Dobben bitterballen geserveerd met Zaanse mosterd 

 

Kaas stengels 

Gefrituurde oude kaasstengels geserveerd met chili saus 

 

Broodplank met kruidenboter en aioli 

Vers gebakken breekbrood geserveerd met aïoli, tapenade en 

kruidenboter 

 

Gemengde bittergarnituur 

Gemengde bittergarnituur 12 stuks, geserveerd met chilisaus en 

Zaanse mosterd 

 

Borrelplank met kaas, worst en Amsterdams zuur 

Heerlijke borrelplank met verschillende soorten kaas, worst en 

Amsterdams zuur 


