
GRAND CAFE ZEISTER BOSRUST
INFO@GRANDCAFEZEISTERBOSRUST.NL   |      06 12 41 39 12

Alle bovenstaande bedragen zijn alti jd per stuk en/of per persoon. Op de dag van condoleance is het in overleg mogelijk het 
Grand Café te verlengen. Wij brengen hiervoor buiten de consumpti es om 100 euro per 30 minuten in rekening.

Naar wens kunnen wij “walking lunches & dinners”, buff ett en, menu’s en/of andere warme gerechten verzorgen. 
Neem vrijblijvend contact op dan bespreken wij graag met u alle mogelijkheden.

Wegens de strenge HACCP normen die door ons worden gehanteerd en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden 
kunnen wij helaas geen zelf meegenomen producten serveren. HACCP is opgesteld door de voedsel- en warenautoriteit en is 

een methode die bedrijven verplicht moeten toepassen om de veiligheid van de voedselproducten te waarborgen.

DRANKEN
• Koffi  e & thee,      2,75
• Frisdranken & Jus d’orange   2,95
• Melk & Karnemelk    2,50
• Biologische vruchtensappen   3,75
•  Heuvelrugwater "infused" ( Aardbei, 

Komkommer & Munt ) ; per 5 liter  12,00
• Heineken / Heineken 0.0    3,25
• Radler / Radler 0.0     3,45
• Huiswijn wit, rosé & rood  per glas  4,50
• Port, sherry, jenever    3,95
• Prosecco    per glas  4,95

Arrangementen; ‘’Bosrust Borrel’’;  
• Koffi  e, Thee, Heuvelrugwater ‘’infused’’
• Frisdrank, Heineken, Huiswijnrood/wit/rosé, 
• 2 warme hapjes & zoutjes, nootjes op tafel 
Per persoon & per 60 minuten   19,95

BROODJES
•  Witt e & bruine zachte mini bollen met kaas, 

ham, fricandeau, kipfi let   3,75      
•   Luxe witt e & bruine zachte mini bollen 

met zalm, rosbief, brie, gezond, rauwe ham 4,20              
•  Boerensandwich wit & bruin met zalm, 

rosbief, brie, gezond, rauwe ham  4,75
• Krentenbol met of zonder boter  2,50   

Arrangementen; ‘’Bosrust Lunch’’; 
•  Assorti ment van diverse zachte broodjes, 

krentenbol, Soep, koffi  e, thee, 
zuivel & handfruit                         

Per persoon & per 60 minuten   19,95

ZOET
• Roomboterkoekjes,   per stuk  0,50
•  Mini Pastel de Nata 

op étagère   2 items p.p. 2,95
• Mini Pati sserie op étagère  2 items p.p. 3,95
•  Gesorteerd gebak en/of 

Appeltaart & slagroom    4,55
• Assorti ment Luxe Chocolaatjes   1,95
• Bosrust cake; Roomboter & Chocola  1,50
• Luxe koeken      2,75

Arrangementen; ‘’Bosrust Koffi  e’’;
• Koffi  e, Thee, Heuvelrugwater ‘’infused’’
• Koekjes & Mini pati sserie op étagère,     
Per persoon & per 60 minuten   12,50

SNACKS, SOEP & HEERLIJKE 
BITTERGARNITUUR
• Kaas- of saucijzenbroodje   3,50
• Half kaas- of saucijzenbroodje   1,85
• Mini quiche     3,45
• Broodje Oma Bob’s kroket   4,95
• Oma Bob’s kleine garnalenkroketje  3,25
• Oma Bob’s bitt erbal    1,00
•  Oma Bob's vegetarische 

oesterzwam bitt erbal    1,25
• Warm bitt ergarnituur gemengd (3 hapjes) 2,95
• Gemengde nootjes op tafel   1,75
• Gemengde nootjes en banketbakkerszoutjes 3,00
• Tomaten, Groenten & Schotse kerriesoep  5,25
• Mini wraps met zalm en room   2,85
• Borrelplank 2 st kaas, 2 st worst  & olijven 4,75
• Luxe canapé     2,75

Arrangementen; ‘’Bosrust Snack ’’; 
• Koffi  e, Thee, Heuvelrugwater ‘’infused’’
• Frisdrank, Heineken, Huiswijnrood/wit/rosé, 
• Half kaas/saucijzenbroodje & soep
Per persoon & per 60 minuten   19,95


