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Supplementen
Rustieke friet     3
Gemengde salade     3 

Kindermenu 
Voorgerecht       4
Voorgerecht van de dag
Soep van de dag
Gerookte zalm met komkommer, ui 
& honingmosterd dressing 
    
Hoofdgerecht      8
Visburger met komkommeryoghurtsaus
Pasta Bolognese

Snackgerecht       5
Kroket of kaassoufflé met frietjes 
Pannenkoek met poedersuiker, stroop 
en versiersnoepjes

Toetje       4
Max schatkistje

MENNORODE

Een begrip sinds 1925
Van harte welkom bij Grand Café De Schaapskooi

Al sinds jaar en dag het middelpunt van Hotel & 
Congrescentrum Mennorode. Al in de vroegere 
jaren fungeerde het Grand Café als huiskamer 
en werden hier de maaltijden genuttigd en was er 
ruimte om elkaar te treffen voor een goed gesprek 
of een gezellig familiespel.

In de rijke historie van Mennorode heeft het 
Grand Café diverse wijzigingen ondergaan en 
is het nuttigen van de maaltijd een lange tijd een 
afwezige factor geweest. Echter is sinds 2016 deze 
mogelijkheid weer teruggebracht en is eveneens de 
oude naam “De Schaapskooi”  weer in oude luister 
hersteld.

Graag laten wij u genieten van een heerlijke lunch en 
een culinair diner geserveerd met passende wijnen. 
Wij bereiden de lekkerste gerechten voor u welke 
veelal zijn bereid met lokale ingrediënten. Zo kunt 
u rekenen op het beste vlees van kwaliteitsslagerij 
van Rhee uit Uddel en wordt al het brood dagelijks 
vers bereid door Bakker Piet uit Elspeet. Wij geloven 
dat goede kwaliteit niet van ver hoeft te komen.

Wij wensen u een plezierige avond toe en laat u 
verrassen door de heerlijke smaken.

Om mee te beginnen         ¤
Broodplank 
Aioli | tapenade | kruidenboter            5

Voorgerechten 
Soep van de dag  
Dagelijks wisselend         7
Charcuterie
Mediterrane ham- en worstsoorten | chutney       11
Carpaccio  
Pijnboompit | Grano Padano | pesto | rucola      11
Caprese  
Tomaat | mozzarella | basilicum | little gem      9
Gerookte zalm  
Zoetzure komkommer | rillette van witvis | mierikswortel     11

Maaltijdsalades         
Salade met gamba’s en zalm  
Limoendressing          15
Salade geitenkaas  
Gemengde sla | bulgur | walnoot | honingdressing      15
Niçoise salade  
Tonijn | tomaat | haricots verts | olijf | ei | rode ui       15
               
Hoofdgerechten 
Biefstuk van de ossenhaas 
Rode wijnsaus          24 
Kalfsentrecote  
Dragonboter          24
Gebakken eendenborst  
Schezuan peper jus         21
Zalmfilet  
Wittewijnsaus          21

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met een wisselend garnituur

Dessert             
Lemon merengue pie  
Vanille-ijs | limoncello saus         8
Dame noir  
Chocolade-ijs | witte chocoladesaus | slagroom         8
Romanoff aardbeien   
Vanille-ijs            8
Tiramisu   
Karamelijs           8
Kaasplankje 
vier soorten kaas | kletsenbrood | appelstroop      10

Wijnen

Rood    Glas   Fles
Icalma Merlot   4,25 22
Icalma Cabernet   4,50 23

Wit    
Icalma Sauvignon  4,25 22
Icalma Chardonnay   4,50 23

Rosé    Glas   Fles 
Vielle Grange   4,25 22

Biologisch
Puro Esmeralda Rood   24
Puro Esmeralda Wit   24 
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