
AFHAALSERVICE

Vanaf 23 April 2021 t/m 10 mei zijn wij dagelijks

geopend voor afhalen.

Vanaf woensdag 28 april hebben we het genoegen om u

ook weer te mogen verwelkomen op ons terras, tussen

12.00 - 18.00, met reservering.

U kunt gewoon gebruik blijven maken van onze afhaalservice, hetgeen

is toegestaan, mits het persoonlijk contact zoveel mogelijk wordt

beperkt en de maaltijden thuis worden geconsumeerd.

Voor deze service hebben wij voor u het onderstaande afhaalmenu

samengesteld met een ruime keuze aan vers bereide maaltijd salades,

huisgemaakte pizza’s, hoofdgerechten en specialiteiten uit de streek.

Voor uw bestelling of kunt u telefonisch contact opnemen tussen

14.00-19.00 op 0573 462310

De bestelling kan afgehaald worden op de afgesproken tijd tussen

17.00-20.00 en vragen wij om, waar mogelijk, contactloos te betalen.

Wij hopen op deze manier onze vaste klanten en gasten op het park zo

toch, dicht bij huis, van dienst te zijn en ook in deze hectische

periode, te laten genieten van onze specialiteiten.

Mocht u verder nog vragen of speciale wensen hebben, dan kunt u

altijd telefonisch contact met ons opnemen. Wij wensen u en familie

een fijn verblijf en zien uw bestelling graag tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Team Grand Café Merlot

P.S. Aangezien de regelgeving kan veranderen, ook door lokale
verordeningen, is het mogelijk dat wij ons dienstenaanbod hierop aan
zullen passen.



AFHAALMENU

VOORGERECHT
Lakenvelder Rundercarpaccio met Rucola, Parmezaanse Kaas en Garni € 10,75

Gerookte Veluwse Landham geserveerd met Honingmeloen € 8,75

ONZE MAALTIJDSALADES (met stokbrood en dressing)

Kleine Gemengde Salade (als bijgerecht) € 3,75

Vegetarische Gemengde salade (mix van verse en gegrilde groenten) € 9,75

Italiaanse Gerookte Kip Salade € 10,75

Gerookte Noorse Zalm & Tonijn Salade € 11,75

Europese Kazen Salade (camembert,mozzarella,gorgonzola,goudse kaas) € 11,75

KINDERMENU’S
A) ‘MINION HERO PLATE’ € 4,95

Vlaamse Frieten, Frikandel, Appelmoes en Mayonaise

B) ‘ASSEPOESTER’ € 5,95

Vlaamse Frieten, Kip Nuggets, Bitterballen, Appelmoes en Mayonaise

C) ‘SCHROKKENDE SHREK’ € 6,95

Kleine Kipschnitzel met Frites, Appelmoes en Mayonaise

D) ‘SPONGE BOB FAVORITE’ € 9,95

Kinderpizza met Ham en Ananas* & Kipnuggets (2 st.) met Appelmoes

*in het geval dat uw kind een Margherita of Salami pizza lekkerder

vindt, is dit ook mogelijk.

HUISGEMAAKTE NAPOLITAANSE PIZZA’S
Margherita (tomatensaus,mozzarella, basilicum) € 8,75

Prosciutto Cotto (Margherita met achterham) € 9,75

Salami (Margherita met italiaanse salami) € 9,75

Funghi e Prosciutto Cotto (champignons, ham) € 10,50

Hawaii met (ham, kaas, ananas) € 10,75

Tonno e Cipolla (tonijn, uien, mozzarella) € 11,50

Bufala (tomatensaus, buffelmozzarella, basilicum) € 11,75

Calabrese Piccante (pikante salami, olijven) € 11,75

Quattro Formaggi € 11,75

(buffelmozzarella,camembert,gorgonzola,parmezaanse kaas)

Salmone (mozzarella, gerookte zalm, rucola) € 12,75

Parma (rauwe parmaham, rucola, cherry tomaten) € 12,75



HOOFDGERECHTEN
Uw favoriete gerecht incl. Vlaamse Frites en Seizoensgroenten

Lakenvelder Rundvlees, streekproduct uit Harfsen, in 2013 verkozen tot lekkerste

rundvlees van Nederland, wordt door ons gebruikt in diverse gerechten.

Heerlijk Veluws ‘Hangoor’ Landvarken, ‘om de hoek’, in familiebedrijven gefokt en

prachtig roze !  Overtuig Uzelf van de volle smaak, heerlijke textuur en malse ‘bite’.

Lakenvelder Hamburger (200 gr.) ‘all in’ geserveerd met Cheddar Kaas,

Pickles, Frieten, Salade en Bbq saus € 12,75

Kipsaté met Indonesische Pindasaus en garni € 12,75

Schnitzel van Veluws Landvarken met Champignonsaus € 15,75

Louisiana Spareribs in Huismarinade,delicatesse voor de echte kluifers   € 16,75

Hollandse Dubbeldoel Rund Kogelbiefstuk met romige Pepersaus € 17,75

Varkenshaasoester met Bordelaise (Rode Wijn) of Pepersaus € 17,75

Geroosterd Varkens Rib met bot (300 gr.) en garnering € 19,75

Lakenvelder Steak (180 gr.), voor de echte smaakbeleving € 21,75

(deze is in beperkte mate leverbaar en derhalve niet altijd beschikbaar)

In boter gebakken Pangasiusfilet met Citroen Dille saus € 17,75

Tranche Noorse Zalmfilet (150 gr.) met Kappertjes Mosterdsaus € 18,75

DESSERTS
Creme Brulee a’ la Merlot met een scheutje Advocaat € 5,35

Klassieke Tiramisu uit Venetië met Pecannoten en Slagroom € 5,85

Romige Panna Cotta met Amarena Kersen en Slagroom € 5,85

SPECIALE AANBIEDING
Bij ieder hoofdgerecht kunt u een huisgemaakt dessert bestellen

(Creme Brulee,Tiramisu of Panna Cotta) voor € 2,95

Ook hebben wij een uitgebreid assortiment borrel- en

bittergarnituren samen met verrassende bieren en

bekroonde wijnen uit de Achterhoek.

Let op onze “Happy Together” aanbiedingen,

smaakvolle combinaties en voordeel om de

opening van het terrasseizoen samen te vieren!

Hiervoor kunt u onze website raadplegen:

www.grandcafemerlot.nl/menukaart


