GRAND CAFÉ

Kom ook eens
heerlijk
lunchen in het
Grand Café!

Goedemorgen

Warme dranken

Goedemorgen, Welkom bij Grand Café De Cammeleur!
Geniet van een heerlijk kopje koffie, verse thee, verse jus d’orange
of een smoothie. Tot 12.00 uur heeft u de keuze uit een aantal kleine
ochtend-gerechtjes van deze kaart. Onze favorieten hebben we
aangeduid met een
Wij wensen u een mooie dag!

Ochtend-gerechtjes
Verse spelt-croissant geserveerd met roomboter en jam

€ 3,00

Donut, gesuikerd

€ 2,50

Donut, chocolade

€ 2,50

Karamel & pecannotenkoek

€ 2,50

Fruit per stuk, kijk wat er op onze fruitschaal ligt

€ 1,50

Griekse yoghurt geserveerd met banaan, walnoot en honing

€ 3,50

Smoothie bowl, een smoothie van aardbei en banaan
met een topping van bosbes, aardbei, banaan en granola

€ 5,50

Koffie
Cafeïne vrij
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte machiato
Thee
Verse thee
Verse muntthee
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom

Ook
to go!

€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,50
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,80
€ 2,30
€ 2,80

Onze koffiebonen zijn vers voor u gebrand door de Dongense
firma EKS, sinds 1992 gespecialiseerd in warme dranken.
Dagelijks voorzien zij duizenden mensen van heerlijke
espresso, cappuccino of latte machiato.
Wij sluiten ons helemaal aan bij de slogan van EKS:
Life is too short for bad coffee!

Gebak
Appelgebak van De Koning
Appelgebak met slagroom
Cammeleurtje, heerlijk crème gebakje

€ 2,90
€ 3,40
€ 2,90

Het brood en banket wat geserveerd wordt, komt
rechtstreeks van onze bakker uit de straat.
Bakkerij de Koning bestaat al sinds 1988 en ze bakken
sindsdien iedere dag verse producten.
Proef en Geniet!

Koude dranken
Smoothies

Onze smoothies zijn organisch en biologisch
Smoothie aardbei - banaan
Smoothie mango - framboos
Smoothie ananas - mango
Groenten smoothie
met spinazie - broccoli - pastinaak - appel

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,00

Melk
Chocomel/Fristi
Cola/Cola Light/Cola Zero
Sinas/Sprite
Bitter lemon/Tonic
Cassis
Chaudfontaine rood/blauw
Verse jus
Ice tea
Appel- of perensap, ongezoet
Appel- of tomatensap
Rivella
Limonade, heerlijke pure limonade zonder toegevoegde suikers
Exota
€ 3,50
Exota werd in 1923 op de markt gebracht. In 1950
schopte dit Dongense bedrijf het tot marktleider op
het gebied van limonade-gazeuses in Nederland. U treft
Exota niet alleen in ons Grand Café aan. Als u goed kijkt
wanneer u door De Cammeleur wandelt, ziet u het bedrijf
waar Dongen zo trots op was, nog op diverse plekken terug.

€ 2,00
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,10
€ 3,00
€ 2,20
€ 2,60
€ 2,20
€ 2,20
€ 1,50

