
Grand Café

‘bewegen aan het water’

Salade Runder- €15,50
Carpaccio
Gemengde sla, carpaccio, 
kappertjes, pittenmix, rode ui, 
cherrytomaat, Parmezaan en
truffelmayonaise

Salade Zalm €15,00
Gemengde sla, gerookte zalm, 
komkommer, rode ui, tomaat,
kappertjes en limoenmayonaise

Salade Gamba €15,00
Gemengde sla, gamba’s, rode ui
komkommer, champignons, rode 
peper, knoflook en cherrytomaat

Salade Geitenkaas €14,00
Gemengde sla, geitenkaascrème, 
walnoten, cherrytomaatjes, rode ui, 
augurk, honing en balsamicostroop

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

Alle maaltijdsalades worden standaard 
geserveerd met oerbrood en roomboter

Pasta Garnalen €15,50
Linguine, garnalen, rode peper, 
knoflook, rode ui, champignons, 
pijnboompitten, olijfolie en 
peterselie

Pasta Varkenshaas €15,50 
Linguine, varkenshaas, courgette,
champignons, paprika, rode ui,
truffelsaus, rode peper, knoflook,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas

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

Pasta’s worden geserveerd met een 
frisse salade

  

LUNCH/DINER
G r a n d  C a f é  M i l l i g e r s

PASTA’S MILLIGERS’ SPECIALS

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

MAALTIJD-
SALADES

M  I  L  L  I  G  E  R  S

Extra sauzen te bestellen:
Mayonaise, curry, ketchup, Joppiesaus €0,50
Satésaus  €1,00

BBQ-style Spareribs
Huisgemaakt, 500 gram en geserveerd met knoflook-
saus en smokey cocktailsaus

€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

Merlan steak €21,50
Malse rundersteak (180 gram), seizoensgroenten,  huisgemaakte truffel-
saus en Parmezaanse kaas

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 roomsaus

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

Kipsaté menu
Alle menu’s met kipsaté worden geserveerd met patat, frisse 
salade, kroepoek en gefrituurde uitjes. 1 stokje = 100 gram
1 stokje kipsaté €12,50

2 stokjes kipsaté €16,50

Versgemaakte  €5,50
Dagsoep 
Geserveerd met oerbrood en 
roomboter

Champignons van €8,-
de Chéf 
Gebakken champignons, rode ui,
peterselie, basilicumpesto en 
oerbrood

Nachos (warm) €5,-
Nachos, cheddar, rode ui,
geserveerd met chilisaus, crème 
fraîche en guacamole

Gamba’s van de Chef €8,-
Gamba’s, knoflook, rode ui,
peterselie, peper, gemengde sla,
oerbrood en roomboter

Gemarineerde Olijven €4,-
Rundercarpaccio €8,-
Zalmcarpaccio €8,-
Salade Geitenkaas €8,-
Oerbrood 
Roomboter €3,-

Kruidenboter €4,-

Hummus €4,-
Dippers (aioli, basilicumpesto,
pesto rosso) €5,-

  
 

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
Truffelburger €16,50/12,50
180 gram Black Angus burger 
(rosé gebakken), gemengde sla,
tomaat, augurk, rode ui, truffel-
mayonaise

Spicy Chicken Bun €13,50/9,50
Pulled Chicken, gemengde sla,
cheddar, augurk, rode ui, nacho
crum, jalapenjo, smokey cocktail-
saus

Cheeseburger €16,50/12,50
180 gram Black Angus burger 
(rosé gebakken), sla, tomaat, 
augurk, rode ui, cheddar, 
ketchup 

kindermenu’s?
Benieuwd naar de

De bediening informeert u graag!


