
Grand Café

‘bewegen aan het water’

 3 stuks 6 stuks
Gemengd bittergarnituur €3,10 €5,20
30 gram, met curry en mayonaise
Bitterballen €3,70 €6,80
De Bourgondiër, rundvlees met mosterd
Kipfingers €3,80 €7,00
Met sweet BBQ-saus
Vlammetjes €3,70 €6,80
Met chilisaus
Weedballs (veganistisch) €3,90 €7,20
Zeewier met mosterd
Miniloempia’s (vegetarisch)  €2,90 €5,20
Met chilisaus
Krokante garnalen €3,90 €7,20
Met chilisaus
Kaasstengels €2,90 €5,40
Old Amsterdam, met mosterd
Kipnuggets €2,30 €4,10
Met sweet BBQ-saus

Gemengde olijven  €4,00
Assortischaal warme hapjes 24 stuks €22,50

Patat zonder €3,10
Patat fritessaus €3,30
Patat curry €3,30
Patat ketchup €3,30
Patat speciaal €3,60
Patat satésaus €3,60
Patat joppiesaus €3,60
Patat oorlog €3,60
Patat oorlog met ui €3,70
Vegan fritessaus ook mogelijk

Bamischijf Oriëntal €2,90
Vegetarisch

Frikandel €2,80
Frikandel speciaal €3,10
Kroket €2,80
Groentekroket €2,80
Bamischijf €2,90
Nasischijf €2,90
Kipkorn €3,00
Kaassoufflé €2,90
Picanto €3,20
Mexicano €3,10
Berenklauw saté €3,30
Kipsaté €3,30

Broodje wit  €1,00
(puntje/bolletje)

Vanaf 12:00 uur

Vanaf 12:00 uur

MILKSHAKES

Milkshake €4,50 
Keuze uit vijf smaken

SNACKS & BITES
G r a n d  C a f é  M i l l i g e r s

Bovenstaande burgers komen van de 
bakplaat, zijn 100% rundvlees en 
worden geserveerd op een bolletje

SNACKS
BORREL BITES

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

OERBROOD PATAT

BURGERS

M  I  L  L  I  G  E  R  S

Kipfingers
6 stuks, 40 gram met sweet BBQ-saus

€7,50

Feestje organiseren?

NACHO’S &
PINDA’S

Nacho’s (warm) €7,50
Nacho’s, cheddar, rode ui,
geserveerd met chilisaus, crème 
fraîche en guacamole

Pinda’s en  €3,00
krokante mix

Oerbrood van de Echte Bakker Groot 
Koerkamp. Lactose- en 
E-nummervrij

Oerbrood met  €3,50
roomboter 

Oerbrood met €4,00
kruidenboter

Oerbrood met €4,00
hummus

Oerbrood met €5,50
dippers
Aioli, pesto rosso en pesto verde

Hamburger speciaal €4,20
90 gram, met mayo, curry
en ui

Cheeseburger   €4,50
90 gram, met cheddar cheese
en ketchup


