
 

BROOD EN PLANK 
 

 Desem breekbrood met groene kruiden,      € 4,50 

oude kaas en gepofte knoflook aioli                  

 Hapjes plank voor 1 persoon;           € 8,75 

Gerookte zalm, zwijn ham, gerookte  

polderhoen, Reypenaer kaas,  

    brood en tafelzuur 
 

SOEPEN (geserveerd met brood) 
 

 Kreeftensoep met groene kruiden       € 3,95        

 Aardappel-prei soep met spek                      € 3,95     
 

OMELETTEN (keuze uit bruin of wit brood) 
 

 Spek, paddenstoelen en belegen kaas           € 6,95 

 Prei, brie en paprika         € 7,25 

 Tomaat, bieslook en Noord Hollandse       € 6,95 

geitenkaas 
 

BROODJES  (keuze uit bruin of wit brood) 
 

 Boeren tosti-de-luxe; belegen kaas,       € 7,75 

achterham, spek, ui, bechamel en  

saus van het huis 

 Geroosterde Noord Hollandse geitenkaas     € 7,50 

met pecannoten en honingsaus 

 Wild zwijn ham met geweckte rode ui,          € 8,50 

gebakken paddenstoelen en jagersaus 

 Huisgerookte zalm met grove        € 8,50 

mosterdsaus en bieslook 

 Carpaccio met pesto, pijnboompitten       € 8,50 

en parmezaan   

 Gegrilde hertenworst met zachte       € 7,75 

jalapeňo knoflooksaus                 
 

 

 

MAALTIJDSALADES (geserveerd met brood en boter) 
 

 Huis gerookte zalm met frisse venkel           € 9,50 

en augurk 

 Reypenaer en geitenkaas met      € 9,25 

pecannoten, paprika en tomaat 

 Polderhoen filet van de smoker met      € 7,75 

gekookt ei en croutons 
 

SPECIALS  

(voor/tussengerecht) 
 

 Nacho’s pulled duck met jalapeňo,      € 7,75 

Reypenaer en crème fraîche 

(hoofdgerecht) 
 

 Wild zwijn wang gestoofd in Hertog Jan     €13,95 

Grand Prestige met gepofte ui 
 

HOOFDGERECHTEN (geserveerd met friet ) 
 

 CLUB SPECIAL         €12,75 

Pulled beef, sriracha, coleslaw, amber- 

biersaus en friet 

 Warm gerookte zalm filet met dille-vissaus  €16,50 

 Varkenshaas van de grill met brie, ui            €14,50 

en champignons 

 Gemarineerde kogelbiefstukspies (200 gr)    €13,75  

met gepofte knoflook aioli                

 COQ AU VIN: gestoofde polderhoenbout    €12,95 

geserveerd met eigen groenten garnituur 

 Oosters gemarineerde kippendij spies          €12,50 

met authentieke pindasaus, zoet zure  

komkommer en seroendeng 
 

 
 

 

 

 

BURGER CORNER 

 HALF OM HALF BURGER met        €12,50 

picalilly, ontbijtspek en rucola                  

 HERTENBURGER met porchetta, tomaat,   €12,50 

augurk en vadouvan saus 

 VEGAN BEAN BURGER         €12,50 

met wortelsalade en oude kaas 
 

Optioneel bij te bestellen: 

 Groene salade                   € 1,95 

 Verse warme groenten                         € 2,50 

 Zoete aardappel friet         € 2,95 
        

SMOOTHIES  
 

 Mango en sinaasappel                       € 2,75 

 Bramen en sinaasappel         € 2,75 

 Peer en kaneel (FROZEN)                 € 2,75 
 

PATISSERIE 
 

 Warme Brusselse wafel met kersen           € 5,25 

en kaneel ijs 

 Klassieke dame blanche        € 5,25 

 Tiramisu trifle          € 5,25 
 

HAPJES 

 Desem breek brood met groene kruiden, € 4,50 

oude kaas en gepofte knoflook aioli 

 Hapjesplank voor 1 persoon:       € 8,75 

Gerookte zalm, zwijn ham, gerookte  

polderhoen, Reypenaer kaas,  

brood en tafelzuur 

 Oude kaas met mosterd        € 3,75 

 Hollandsche bitterballen         € 3,75 

 Gemengd bittergarnituur        € 4,75 



 

 

 

 

 

Vergaderarrangementen  

 

De Marineclub heeft 1 grote vergaderruimte 

geschikt voor vergaderingen tot 45 personen in 

theater opstelling of 25 personen rond de tafel. 

Ook hebben wij nog 3 vergaderruimten  

variërend van 8 tot 15 personen. 

 

De vergaderingen zijn standaard voorzien  

van koffie, thee, mineraalwater, mintjes en  

iets lekkers bij aankomst. 

 

Deze vergaderingen kunt u uitbreiden  

met verschillende opties: 

Broodjes lunch 

Zakenlunch 

Zelf uw keuze maken van de Grand Café 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   Tel: 0223 614225/657688   

   E-mail: MARINECLUB@MINDEF.NL     

   Website: WWW.MARINEOFFICIERSCLUB.NL 

DE MARINECLUB 
  Grand Café Lunchkaart 

mailto:MARINECLUB@MINDEF.NL

