
Grand Café

‘bewegen aan het water’

Salade Os €15,00
Gemengde sla, ossenhaaspuntjes, 
rode ui, paprika, augurk,
champignons en teriyakisaus

Salade Runder- €14,50
Carpaccio
Gemengde sla, carpaccio, 
kappertjes, Parmezaanse 
kaas, rode ui, gefrituurde tuin-
boontjes en balsamicostroop

Salade Geitenkaas €14,00
Gemengde sla, geitenkaas, 
walnoten, cherrytomaatjes, rode ui, 
augurk, honing en balsamicodressing

Salade Zalm €14,00
Gemengde sla, gerookte zalm, 
komkommer, augurk, rode ui, 
kappertjes, ei en mosterddressing

Salade Pulled  
Chicken €12,50
Gemengde sla, pulled chicken,
avocado, rode ui, komkommer, 
tomaat, nacho crum en
truffelmayonaise 

Alle salades worden standaard 
geserveerd met oerbrood en roomboter

Extra te bestellen:
Bucket patat €1,50 
 

Pasta van de Chef €15,50
Linguine, garnalen, rode peper, 
knoflook, rode ui, champignons, 
pijnboompitten en peterselie

Pasta Milligers €15,50 
Linguine, ossenhaaspuntjes, rode ui, 
knoflook, champignons, paprika, 
courgette, Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten en truffelsaus

Pasta Vega €14,50
Linguine, champignons,  rode ui, 
paprika, courgette, pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas, peterselie en
knoflook

Pasta’s worden geserveerd met een 
frisse salade
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Extra sauzen te bestellen:
Mayonaise, curry, ketchup, Joppiesaus €0,50
Satésaus  €1,00

Merlan steak
Malse rundersteak (180 gram), seizoensgroenten,  
truffelsaus en Parmezaanse kaas

€21,50

------------------Vanaf 16:00 uur te bestellen------------------

STARTERS

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 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 

Feestje organiseren? Vraag naar de mogelijkheden

Vangst van de dag €17,50
Verse visfilet op een bedje van seizoensgroenten 
en kruidenolie

Varkenshaas medaillons €17,50
Rosé gebakken op een bedje van seizoensgroenten en 
huisgemaakte Zwolse mosterdsaus

-----------------Vanaf 12:00 uur te bestellen------------------

Saté Os Teriyaki €19,50
Teriyakisaus, satésaus, kroepoek en gefrituurde uitjes 

Kipsaté menu
Alle menu’s met kipsaté worden geserveerd met patat, frisse 
salade, kroepoek en gefrituurde uitjes
2 Kipsaté €12,50

3 Kipsaté €15,50   

 

Versgemaakte  €5,50
Dagsoep 
Geserveerd met oerbrood en 
roomboter

Rundercarpaccio €8,-
Rundercarpaccio, rucola, 
kappertjes, rode ui, gefrituurde
tuinboontjes en balsamicostroop

Zalmcarpaccio €8,-
Gerookte zalm, gemengde sla,
augurk, rode ui, kappertjes en
mosterddressing

Oerbrood roomboter   €3,- 
Oerbrood met 
kruidenboter €4,-
Oerbrood met dippers  €5,-
Aioli, pesto rosso en pesto verde

Burgermenu’s worden geserveerd 
met patat en een frisse salade

MILLIGERS’
BUNS

menu/los
The Dutch Weed €16,50/12,50
Burger (Veganistisch)
Gemaakt met eiwitrijke bonen, 
verrijkt met verse Royal Kombu 
en geserveerd op de enige echte 
groene Weed Bun

Tip van de Chef: €13,50/9,50
Pulled Chicken
Pulled Chicken, gemengde sla,
avocado, rode ui, komkommer,
tomaat, nacho crum en truffel-
mayonaise

Milligers Bun €16,50/12,50
180 gram Black Angus burger 
(rosé gebakken), sla, tomaat, 
augurk, rode ui en truffelmayonaise

Say Cheese Bun €16,50/12,50
180 gram Black Angus burger 
(rosé gebakken), sla, tomaat, 
augurk, rode ui, cheddar kaas
rode uienchutney

Mexicaanse burger €16,50/12,50
180 gram Black Angus burger 
(rosé gebakken), sla, avocado,
jalapeño, nacho, rode ui en
pepermayonaise 
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BELEGDE
BROODJES
Oerbrood Gerookte  €8,50
Zalm
Gerookte zalm, roomkaas, 
gemengde sla, rode ui, augurk, 
kappertjes en mosterddressing

Oerbrood Carpaccio €8,00
Gemengde sla, carpaccio, 
kappertjes, Parmezaanse 
kaas, rode ui, gefrituurde tuin-
boontjes en balsamicostroop

Oerbrood Warme  €8,00
Geitenkaas 
Geitenkaas, gemengde sla, 
balsamicostroop, spekjes, 
walnoten, rode ui en honing. 
Ook vegetarisch te verkrijgen

Oerbrood Gezond €7,00
Roomboter, gemengde sla,
ham, kaas, tomaat, komkommer, 
augurk, ei en mosterddressing

Oerbrood Tonijn- €7,00
mayonaise
Tonijnmayonaise, gemengde sla,
ei, kappertjes, augurk, tomaat en 
rode ui

Tip van de chef: Pulled Chicken €9,50
Wit of bruin oerbrood, pulled chicken, gemengde sla, avocado,
rode ui, komkommer, tomaat, nacho crum, truffelmayonaise 

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

Aardbeienfantasie  €6,50
Aardbeien, Mövenpick vanille-
ijs, aardbeiensaus en slagroom
Chocoladefantasie  €6,00
Mövenpick vanille-ijs, stukjes
brownie, warme chocoladesaus 
en slagroom
Vanille-ijs met  
slagroom €2,50 
Mövenpick vanille-ijs
IJskoffie  €4,50
Mövenpick vanille-ijs, koffie
en slagroom

Versgemaakte  €5,50 
Dagsoep
Geserveerd met oerbrood en 
roomboter

Uitsmijter Klein  €6,00
1 plak oerbrood, ham, kaas 
en 2 spiegeleieren

Uitsmijter Groot €8,00
2 plakken oerbrood, ham, kaas 
en 3 spiegeleieren

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

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

Tosti €3,20
Keuze uit kaas, ham/kaas op 
wit of bruin casinobrood. 
Geserveerd met saus naar 

keuze  
  

KLASSIEKERS

Salade Rundercarpaccio €14,50
Gemengde sla, carpaccio, kappertjes, Parmezaanse kaas, 
rode ui, gefrituurde tuinboontjes en balsamicostroop

Salade Geitenkaas €14,00
Gemengde sla, geitenkaas, walnoten, rode ui, augurk,
cherrytomaatjes, honing en balsamicodressing

Salade Os €15,00
Ossenhaaspuntjes, gemengde sla, rode ui, paprika, augurk, 
champignons, teriyakisaus

Salade Zalm €14,00
Gemengde sla, gerookte zalm, komkommer, augurk, rode ui, 
kappertjes, ei en mosterddressing

Salade Pulled Chicken €12,50
Gemengde sla, pulled chicken, avocado, rode ui, komkommer, 
tomaat, nacho crum en truffelmayonaise 

Alle salades worden standaard geserveerd met oerbrood en
roomboter

Extra te bestellen:
Bucket patat €1,50

MAALTIJDSALADES
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