
Grand Café

‘bewegen aan het water’

DINERKAART
G r a n d  C a f é  M i l l i g e r s

Pasta Milligers €12,50/€14,50
Linguine, rundergehakt, rode ui, knoflook, 

champignons, paprika, courgette, parmezaanse 

kaas, pijnboompitten en bolognaisesaus

Pasta Vega
Linguine, gegrilde groenten, 
noten, rode ui, parmezaanse kaas 
en huisgemaakte pastasaus

Pasta van de Chef
Linguine, garnalen, rode peper, 
knoflook, rode ui, champignons 
en pijnboompitten

Versgemaakte Soep €5,50

€7
€10
€8
€8

MILLIGERS Bun €15,50/€11,50*
180 gram (rosé gebakken), 
sla, tomaat, augurk, rode ui 
en smokey BBQ-saus

Say Cheese Bun €16,50/€12,50*
180 gram (rosé gebakken), 
sla, augurk, cheddar cheese, 
tomaat en ketchup

The Dutch Weed 
Burger (Veganistisch)

€16,50/11,50*

De beste burger op de planeet, 
voor de planeet! Gemaakt met 
eiwitrijke bonen, verrijkt met 
verse Royal Kombu en 
geserveerd op de enige echte 
groene Weed Bun

Bovenstaande burgers komen van de 
bakplaat en worden standaard 
geserveerd met patat en een frisse 
salade.

*Prijs single burger

1 Kipsaté €9

2 Kipsaté €11,50

Alle menu’s met kipsaté worden geserveerd 

met patat, salade, kroepoek en gefrituurde 

uitjes

Salade Geitenkaas €10/€13
Gemengde sla, cherry-
tomaatjes, rode ui, augurk, 
walnoten, geitenkaas en 
balsamicodressing

Salade Os
Gemengde sla, ossenhaas-
puntjes, rode ui, paprika, 
augurk, champignons, 
teriyakisaus

Salade Zalm
Gemengde sla, cherry-
tomaatjes, ei, komkommer, 
mierikswortelcrème, 
gerookte zalm

Salade Vega
Gemengde sla, pompoen, 
paddenstoelen, gebrande 
hazelnootjes, appelchutney, 
zilverui en rode ui

PASTA’S 

MILLIGERS’ SPECIALS

Varkenshaas Medaillons
Rosé gebakken op een bedje van seizoensgroenten en 
huisgemaakte paddenstoelensaus

Milligerlaan 2, 8043 ND Zwolle
info@milligers.nl, 038-2022338

€17,50

Runderstoof
Huisgemaakte runderstoofpotje van vechtdalrund met 
aardappelpuree en seizoensgroenten

€14,50

KIPSATÉ

MAALTIJD-
SALADES

MILLIGERS’
BURGERS

M  I  L  L  I  G  E  R  S

Kalf sucade van het huis
Met rodewijnsaus en seizoensgroenten

€17,50

Saté Os Teriyaki
Teryakisaus, satésaus, kroepoek, gefrituurde uitjes en 
gemengde sla

€19,50

Vangst van de dag
Verse visfilet op een bedje van seizoensgroenten 
en kruidenolie

€17,50

Extra te bestellen:
Satè, truffelchamp. paddenstoelensaus          €1,50
Gebakken champignons, rodewijnsaus          €2,50 

Merlan steak
Malse rundersteak (180 gram), seizoensgroenten, 
pompoencrème en huisgemaakte truffelsaus 

€21,50

Vanaf 16:00 uur te bestellen 

3 Kipsaté €15,50

Extra te bestellen:
Oerbrood met roomboter 

Bucket patat

middel/groot

€14/€17

€11/€14

€11/€14

Feestje organiseren?

klein/groot

€12,50/€14,50

€13,50/€15,50

                €1,00

                €1,50

STARTERS

Salade Geitenkaas
Salade Os
Salade Zalm
Salade Vega

Soep van de dag met 
oerbrood en roomboter
Ook vegetarisch mogelijk

Standaard geserveerd met oerbrood
en roomboter

Pasta’s worden geserveerd met een 
frisse salade

Starters zijn te bestellen tot 19:00 uur
Hoofdgerechten zijn te bestellen tot 19:30 uur
Desserts zijn te bestellen tot 21:00 uur

Milligers’ Burgers en Milligers’ Specials worden standaard 
geserveerd met patat of aardappelgarnituur en een frisse salade

Wist u dat ons brood met liefde wordt gebakken door De Echte 
Bakker Groot Koerkamp? Het is lactose- en E-nummervrij 



Grand Café

‘bewegen aan het water’

KINDER
PRET

Milligerlaan 2, 8043 ND Zwolle
info@milligers.nl, 038-2022338

KLASSIEKERS

M  I  L  L  I  G  E  R  S

DESSERTS
SPECIALE
KOFFIES

Irish coffee €7,50              
Jameson

French coffee €8,00
Grand Marnier

Spanish coffee €7,50
Tia Maria

Italian coffee €7,50
Amaretto

Milligers’ coffee €7,50
Licor 43

TOSTI’S

LUNCHKAART
G r a n d  C a f é  M i l l i g e r s

MILLIGERS’ SPECIALS

BELEGDE
BROODJES
Oerbrood Gerookte  €8,50
Zalm
Roomboter, gemengde sla, 
rode ui, augurk, kappertjes, 
gerookte zalm en mosterdsaus

Oerbrood Warme  €8,00
Geitenkaas 
Rucola, walnoten, geitenkaas, honing,  
bacon en rode ui. Ook vegetarisch te 
verkrijgen

Oerberood Gezond €6,50
Gemengde sla, ham, kaas, 
honingmosterddressing, 
komkommer, tomaat, ei en rode ui

Oerbrood Milligers €7,50
Gemengde sla, perenchutney, 
parmaham, gebrande hazelnoten 
en rode ui

Oerbrood Tonijn- €6,50
mayonaise
Gemengde sla, rode ui, augurk, ei, 
tonijnmayonaise en kappertjes

12-uurtje €11,50
Oerbrood kaas met spiegeleitje, oerbrood rund- of groentekroket,
Huisgemaakte soep vd chef

Tip van de Chef: Pulled pork €9,00
Bun met koolsla, paprika, pulled pork, smokey BBQ-saus en een 
gebakken spiegelei

Vega Bun €7,50
Huisgemaakte groentenquiche, paprikaspread, komkommer en 
rucola

Uitsmijter klein €6,00
1 plak oerbrood, ham/kaas met 
2 spiegeleieren

Uitsmijter €8,00
2 plakken oerbrood, ham/kaas 
met 3 spiegeleieren

1 Kroket  €4,50
op oerbrood 
Keuze uit een runder- of 
groentekroket. Geserveerd 
met boter en mosterd

2 Kroketten €8,00 
op oerbrood 
Keuze uit twee runder- of 
groentekroketten. Geserveerd 
met boter en mosterd

Tosti ham/kaas €4,50
Keuze uit wit of bruin
oerbrood. Saus naar keuze

Tosti salami/kaas €4,50
Keuze uit wit of bruin
oerbrood. Saus naar keuze

Lunchkinderbox €4,20
Danoontje, ranja/melk,
komkommer/snoeptomaatjes,
broodje kaas, hagelslag of jam

Dinerkinderbox €6,00
Friet met saus, minisnack, 
ranja en een ijsje
met een verrassing

Pasta Bolognese €6,50
met sla

Pannenkoek €5,00
Dagvers beslag, met stroop 
of poedersuiker

Pannenkoek €6,00
Dagvers beslag, met kaas 
of spek

Voor de bandiet €0,00
Een bordje en bestek om stiekem
eten te stelen bij je papa of
mama

Kletskop €7,00
Mövenpick vanille ijs, sticky toffeesaus, kletskop, 
zoete popcorn en slagroom

IJs Milligers  €6,50
Sorbetijs in drie verschillende smaken met seizoensfruit 
en slagroom

Chocoladefantasie €6,00
Chocolademousse, stukjes brownie en slagroom

Coupe advocaat  €7,00
Mövenpick vanille-ijs, meringue, advocaat, 
chocoladesaus, boerenjongens en slagroom

Vanille-ijs met slagroom  €2,50
Koffie op een bol vanille-ijs met slagroom  €4,50

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

Appeltaart  €3,90
Met vanillesaus en slagroom
Appeltaart met ijs  €5,40
Met Mövenpick vanille-ijs, vanillesaus en slagroom
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