Griffel Brunch
€ 17,50 per persoon
Als laat ontbijt of vroege lunch heeft onze chef voor u een
heerlijke brunch samengesteld voor groepen vanaf 8 personen,
en dan serveren wij u;
Koffie en verschillende soorten thee
Melk en karnemelk
Luxe witte en bruine broodjes
Gesneden wit en bruin brood
Krentenbollen
Diverse soorten vleeswaren en kaas
Jam en hagelslag
Vis- en vleessalade
Gekookte eieren
Scrambled eggs
Het is mogelijk om de Griffel Brunch uit te breiden met
bijvoorbeeld:
Koffiebroodje
€ 1,00 p.p.
Pasteitje
€ 3,50 p.p.
Rundvleeskroket
€ 1,75 p.p.
Soep
€ 4,50 p.p.

Kinderen van 3 t/m 12 jaar eten mee voor €10,00 p.p. inclusief
verrassing. Kinderen onder de 3 zijn uiteraard gratis.

U kunt een brunch reserveren tussen 11:30 en 16:00 uur (ma
t/m zat) en op zondag tussen 13:00 en 16:00 uur.
Groot café restaurant De Griffel Hessenweg 117 3731 JE De Bilt
Tel.: 030 220 33 56 Fax: 030 220 00 51
www.degriffel.nl info@degriffel.nl

Heerlijk vers belegd oerbrood
Keuze uit bruin of wit
Zalm
belegd met gerookte zalm, citroenmayonaise, kappertjes en rode ui

€ 9,75

Kip
€ 8,75
belegd met gerookte kip, bacon, ui, kerriemayonaise en een gekookt eitje
Brie
belegd met brie, pijnboompitten, balsamicostroop en tomaten dolce

€ 8,75

Tonijn
belegd met huisgemaakte tonijnsalade, kappertjes en rode ui

€ 7,75

Gezond
belegd met salade, jonge of oude kaas, tomaat, ei en komkommer

€ 7,25

Carpaccio
€ 8,75
belegd met rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, pesto en pijnboompitten

Flatbread
Dun gebakken brood met een licht rokerige smaak, belegd met diverse ingrediënten
en afgebakken in de oven

Tomaat, mozzarella, coppa di Parma en rucola

€ 7,75

Pulled pork, barbecuesaus en zoet-zure komkommerlinten

€ 7,75

Geitenkaas, walnoten en honing

€ 7,75

Tapas-toren € 12,50 p.p.
Een toren vol lekkere, koude gerechten van de kaart,
van het seizoen en uit de inspiratie van onze chef.
Te bestellen vanaf 2 personen.
Heel veel om samen van te genieten

Soep van het moment
wisselende huisgemaakte soep, vraag het onze bediening

€ 5,-

Salade ‘De Griffel’
€ 8,50
met gerookte kip en een gekookt eitje geserveerd met een kerriemayonaise
Salade geitenkaas
salade met gegratineerde geitenkaas

€ 8,50

Duo Van Dobben
wit of bruin brood met 2 “Van Dobben” kroketten en mosterd

€ 8,50

Saté De Griffel
2 royale pennen kipsaté met satésaus, kroepoek en frites

€ 16,-

Uitsmijter kaas of ham
Uitsmijter rosbief
Uitsmijter ham & kaas

€ 6,75
€ 7,€ 7,-

Omelet “Jits Bakker”
omelet gevuld met gerookte kip,
uien en champignons

€ 7,75

Tosti ham of kaas
€
Tosti kaas & tomaat
€
Tosti ham & kaas
€
Tosti mozzarella & tomaat &
pesto
€
Tosti geitenkaas & zongedroogde
tomaten & honing
€
Tosti oude kaas & tomaat
& ham
€

Poffertjes 12 stuks
Poffertjes 24 stuks

4,4,50
4,50
5,75
5,75
4,75

€ 5,50
€ 9,50

Pannenkoek Naturel

€

9,-

Pannenkoek Vega
€ 15,met kaas, tomaat, ui, champignons,
paprika en diverse kruiden
Pannenkoek Geitenkaas
€ 17,met geitenkaas, bosui, pijnboompitten,
zongedroogde tomaat en honing
Pannenkoek ‘De Griffel’
€ 15,met spek, ham, champignon en kaas
Wilt u uw pannenkoek zelf
samenstellen?
Pannenkoek met 1 ingrediënt
€ 9,50
Pannenkoek met 2 ingrediënten €10,75
Pannenkoek met 3 ingrediënten €13,-

