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Grand Café 

M  I  L  L  I  G  E  R  S 

‘bewegen aan het water’ 
 

Menukaart vanaf 16.00 uur 
Voorgerechten te bestellen tot 19.00 uur 

Hoofdgerechten te bestellen tot 19.30 uur 
Desserts te bestellen tot 21.00 uur 

Oerbrood van de Echte Bakker Groot Koerkamp  
wit of bruin       lactose-vrij en E-nummer vrij 

 
Kroket met brood 

 1 Rund of groentekroket met oerbrood     4,50 
 
 2 Rund of groentekroketten met oerbrood     8,00 

 
Versgemaakte soep  

Soep van de dag met oerbrood en roomboter     5,50 

Vraag om  
 

Burgers van de bakplaat 
op een vers afgebakken hamburger bun. 

 

MILLIGERS Bun (black Angus burger) 
180 gram(rosé gebakken), sla, tomaat, augurk 
rode ui en smokey bbq saus                                   11,50
    
Say Cheese Bun (black Angus burger) 
180 gram (rosé gebakken), sla, augurk 
cheddar cheese, tomaat en ketchup                         12,50 
 

“The Dutch Weed burger” Veganistisch    11,50 
                www.dutchweedburger.com 
 
 

 
Maaltijdsalades      
     Voorgerecht/klein/normaal 

Salade Geitenkaas  
gemengde sla, cherrytomaatjes, rode uitjes, augurk,  
walnoten, geitenkaas, balsamicodressing  

7,00/10,00/13,00 
Salade Carpaccio 
gemengde sla, rode ui, tomaatjes, parmazaanse 
kaas,gefrituurde tuinboontjes, balsamico dressing  

      10,00/13,00/16,00 
Salade Zalm        
Gemengde sla, tomaatjes, ei, gefrituurde tuinboontjes 
komkommer, mosterd-dilledressing, zalm  
                 8,00/11,00/14,00 
Salade Gamba        
gemengde sla, gamba’s gemarineerd in knoflook, 
champignons, komkommer, rode ui            

        9,00/12,00/15,00 
            extra te bestellen bij de maaltijdsalade 
Oerbrood met roomboter       0,50/1,00/1,00 
Bucket patat          1,50 

Wilt u uw bestelling delen vraag gerust om 
een extra bord. 

 
Pasta  

 
Pasta Milligers linguine rundergehakt rode ui 
knoflook champignons paprika courgette parmezaanse 
kaas pijnboompitten bolognaise saus      12,50    14,00       
    

Pasta Vega  linguine gegrilde groenten noten rode 
ui parmazaanse kaas bolognaise saus     12,50   14,00    
   

 
 

 
 

  
Kipsaté van kipfilet 

2 Kipsaté met patat en sla          11,50 
3 Kipsaté met patat en sla          15,50 

met kroepoek en gefrituurde uitjes 
 

Hoofdgerechten 
naar keuze geserveerd met patat of aardappelgarnituur 

 
Merlan steak malse runder steak 180 gram op een bedje 
van seizoengroente truffelsaus en grana padano    21,50 
 

Varkenshaas medaillons rosé gebakken 
op bedje van seizoen groente                        17,50 
 

“The Dutch Weed burger”  met puntzakje patat 
Vegetarische zeewier burger uit de Oosterschelde  
        www.dutchweedburger.com        16,50 
 

Ossenhaas saté  op plank met puntzakje patat             
teryakisaus, satésaus, kroepoek en  
gefrituurde uitjes en gemengde sla                19,50 
 

Milligers Duck met oosterse groente 
Sesamzaadjes en soja chili dressing        17,50 
 

Vangst van de dag op een bedje van warme groente 
en kruidenolie                                                            17,50 
 

Hamburger menu (black Angus burger) 
180 gram(rosé gebakken), sla, tomaat, augurk 
rode ui en smokey bbq saus                                      15,50
    
Cheese Burger menu (black Angus burger) 
180 gram (rosé gebakken), sla, augurk 
cheddar cheese, tomaat en ketchup                            16,50 
   
 
Saté-, peper-, truffel- of champ. room saus                1,00 
Gebakken champignons           2,50 
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Desserts 
 

Aardbeienfantasie vanille ijs of griekse yoghurt met 
verse aardbeien aardbeiensaus en slagroom         7,00  
 
Sorbet Milligers  
3 bollen sorbetijs vers fruit en slagroom  6,50 
 
Chocolade fantasie  
brownie vanille ijs mango coulis slagroom  5,50 
 

Verrassing van de chef     6,00                    
  
Vanille ijs met slagroom     2,50 
 
Bol vanille ijs met koffie en slagroom  4,50 

 

Truffel (Bonbonnerie) Keuze uit:   1,00 
Hazelnoot (melk), Slagroom (puur), Pistache (wit) 
6 voor         5,00  
    

Appelpunt met vanillesaus en slagroom  4,20 
 

Speciale koffies 
Irish koffie,              Jameson                                7,50 

French koffie,         Grand Marnier    8,00 

Spanish koffie,       Tia Maria     7,50 

Italian koffie,          Amaretto     7,50 

Milliger’s koffie,      Licor 43     7,50 
 

Likeur/Cognac 
Amaretto        5,00 
Baileys        5,00 
Cointreau        5,00 
Tia Maria        5,00 
Licor 43        5,00 
Drambuie        5,00 
Grand Marnier       5,00 
Remy Martin       5,00  

 
Broodjes 

(alléén wit) 

Wit broodje Hagelslag     2,00 
Wit broodje Jam      2,00 
Wit broodje Kaas      2,00 
 

Pannenkoek  dagvers beslag  
stroop, poedersuiker     5,00 
 

Pannenkoek  dagvers beslag kaas of spek 6,00 
 

Pasta Bolognese      6,50 
 

Tomaatjes       3,00 
Komkommer sticks met humus   2,40 
 

Lunchkinderbox broodje danoontje ranja/melk 
Komkommer/snoeptomaatjes   4,20 
 

Dinerkinderbox friet minisnack ranja en ijsje     6,00 
  

Voor de Bandiet: een bordje en bestek  0,00 
om stiekem eten te stelen bij je papa of mama 
  

Patat  
Patat zonder       2,70 

Patat mayo, curry of ketchup   2,90 

Patat speciaal, saté of joppie saus   3,20 

Patat oorlog       3,20 

Patat oorlog met ui     3,30 

 
Hamburgers van de bakplaat (100% rundvlees) 

 

Broodje hamburger speciaal  
Mayo, curry, ui                 90 gram  4,20 
 

Broodje cheeseburger 
Cheddar cheese, ketchup     90 gram  4,50 

 

 
Snacks 

 
Bamischijf Oriental                              2,60 

Frikandel       2,50 

Frikandel speciaal              2,80 

Kroket        2,50 
Groente kroket       2,50 
Kipnuggets       3,70 

Bamischijf       2,60 

Nasischijf       2,60 

Kipkorn        2,70 

Kaassoufflé       2,60 

Picanto        2,90 

Mexicano        2,80 
Berenklauw met saté     3,00 
Kipsaté        3,00 

Broodje wit  (puntje/bolletje)    0,70 
 

 
 

High Tea (vanaf 4 personen) 
Warme minibroodjes met diverse vullingen  

uit de oven. 
Mini sandwiches gezond/tonijn  

met diverse vitamines 
Vers afgebakken roomboter croissantjes met Brie 

Glaasje huisgemaakte soep v/d chef 
Petit fours 

Mini bosbessen muffins 
Chocolade brownies 

Vers afgebakken Deense minibroodjes 
Taart in een glaasje diverse smaken 

15,00 per persoon 
(minimaal 1 dag van te voren reserveren) 

 


