GAST
EVE
EN
LI

T

Het liefst verwelkomen wij jullie in de Graanbeurs
maar helaas is dat nog steeds niet mogelijk.
Met ons afhaal- & bezorgmenu willen we je thuis
toch een beetje dat 'Graanbeurs gevoel' geven.
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De afhaal- en bezorgdagen zijn vrijdag,
zaterdag en zondag, doorlopend tussen
12.00 en 19.30 uur.
Bezorging binnen Terneuzen is gratis.
Daarbuiten rekenen we € 2,50

VAN

Onze gerechten zijn volledig bereid, je kunt zo aan
tafel. Bij meerdere gangen bezorgen we indien
gewenst het voorgerecht eerst en het hoofdgerecht
later; zo geniet je na het voorgerecht van een
warm hoofdgerecht!
Horen of zien we je snel?

Bestel via 06 237 577 51 (ook WhatsApp)
of welkom@degraanbeurs.com, met je
gewenste tijd.

Nieuwstraat 3 • 4531 CV TERNEUZEN
+31 (0)115 613 052 • +31 (0)6 237 577 51
welkom@degraanbeurs.com
www.degraanbeurs.com

Liefs, Martijn & Karlijn en team Graanbeurs

ONZE HOOFDGERECHTEN

LUXE BELEGDE BROODJES
Keuze uit bruin meergranen, wit of glutenvrij

Deze serveren we warm met aardappelkroketten & mayo

Carpaccio à la De Graanbeurs, o.a. pesto, rucola, truffelmayo ................€ 7.50

Gebakken scampi in knoﬂook–pernod (12 stuks) ............................€ 19.50

Gerookte zalm, o.a. rode ui, salade, ei en basilicummayo ..........................€ 7.50
Italiaanse ham, o.a. tomatentapenade, parmezaan en salade......................€ 7.50
Gerookte kip ................................................................................................€ 7.50

o.a. salade, tomatentapenade, kerriemayo en pijnboompitten

Vegan gezond...............................................................................................€ 7.50

vegan kaas, salade, diverse soorten rauwkost en vegan mayo

Goed gevuld pannetje met diverse soorten vis .................................€ 19.50

in witte wijnsaus, groenten & gegratineerde kaas

Carpaccio – geitenkaas, onze favoriet! ................................................€ 17.50

heerlijke carpaccio met een plak geitenkaas met spek en salade

Saté van de haas, met kroepoek, atjar en salade .......................................€ 17.50
Frans boerderijkippetje 'Poussin’, groenten, spek, ui, champignons .....€ 18.50
Vegetarische quiche.................................................................................€ 13.50

met diverse soorten kaas en groenten, en salade

SOEPEN & SALADES
Deze serveren we met brood & kruidenboter

...........................................................................................................per kop | per liter
Heerlijke soep van pomodori tomaat

€ 4.00 | € 7.50

De Graanbeurs uiensoep, met kaas en croutons

€ 5.00 | € 10.00

Graanbeurs burger van 100% rundvlees .............................................€ 17.50

witte bol met salade, cheddar, bacon, augurk, tomaat, ui, met friet en mayo

Vegan burger, heerlijk van smaak!.........................................................€ 17.50

witte bol, salade, (vegan) kaas, augurk, ui, tomaat, met friet en (vegan) mayo

Onze soepen worden naar wens warm of koud meegegeven.

EXTRA’S

Salade de la Mer ........................................................................................€ 19.50

met grijze garnalen, gerookte zalm, scampi, basilicummayo, ei & citroen

Salade geitenkaas, met spek, honing, walnoot, appel en balsamico .........€ 14.50
Salade licht & gezond...............................................................................€ 13.50

met gerookte kip, tomatentapenade, pijnboompitten en kerriemayo

Rucolasalade met pijnboompitten, parmezaan & balsamico .........€ 3.50
Gemengde salade ......................................................................................€ 3.50
Portie aardappelkroketten met mayonaise ........................................€ 3.50
Portie friet met mayonaise .....................................................................€ 3.50
Extra warme groenten ..............................................................................€ 3.50

ONZE VOORGERECHTEN

Stokbrood ( 1x bruin en 1x wit) met smeersels (3x) ............................€ 7.50

Deze serveren we met brood & kruidenboter

Carpaccio van ossenhaas ........................................................................€ 12.50

KINDERGERECHTEN

met pesto, parmezaan, truffelmayo, pijnboompitten en rucola

Cocktail van grijze garnalen ...................................................................€ 15.50

met huisgemaakte cocktailsaus, salade, ei & citroen

Gebakken scampi in knoﬂook-pernod (8 stuks), met salade .........€ 12.50
Charcuterieplateau met diverse vleeswaren ......................................€ 11.50

Italiaanse ham, Franse droge worst & truffelsalami, geserveerd met olijven

Tomatensoep met een broodje en kruidenboter ...............................€ 3.50
Friet met frikandel, kroket, vissticks of kipnuggets ...........................€ 7.50
met ketchup, mayo en appelmoes

Uiteraard kunnen we andere gerechten ook in een kinderportie serveren.

Gerookte zalm met rode ui & basilicummayo, met salade..............€ 11.50
Lauwwarme geitenkaas met truffelhoning, met salade...................€ 11.50
Stokbrood met aioli, kruidenboter & tomatentapenade...................€ 7.50
1 stokbroodje en 1 meergranenbroodje

DESSERTS
Huisgemaakte chocolademousse, per stuk ........................................€ 6.00
Huisgemaakte kersen–monchoutaart, per stuk ................................€ 4.00
Onze bekende huisgemaakte appelcake, een ﬂink stuk!..................€ 4.00

VERRASSEND LEKKER

Kaasplateau met 5 soorten kaas, notenbrood en appelstroop ......€ 11.50

High tea box, een paar uur heerlijk genieten! .................................p.p. € 22.50
3 belegde sandwiches, soep, quiche lorraine, scones en veel zoetigheid,
inclusief diverse soorten thee, gember, verse munt, sinaasappel en citroen

Diverse lekkernijen, lekker voor bij de kofﬁe of thee, 5 stuks .........€ 7.50

Macarons, per 3 stuks ...............................................................................€ 3.50

Graanbeurs Genietplank ........................................................................€ 24.50

een uitgebreide borrelplank met charcuterie, kaas, brood en veel meer..!

Droge worst, per stuk ...............................................................................€ 6.00
Nacho's met cheddar, ui, jalapeño, crème fraîche en chilisaus ......€ 9.50

thuis op te warmen in de oven
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Naast onze afhaal- & bezorgitems
doen we veel 'maatwerk' bedrijfscatering.
Informeer vrijblijvend naar onze vele mogelijkheden.
Vrijwel alles is op aanvraag mogelijk bij ons!

M

ME

AA

E
TW

