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In 2021 startte Marcel en Anjo hun tweede horeca droom: Grandcafé de Egel.

Vernoemd naar het voormalige café ’De Egelantier’. Van roosachtige heester
(Egelantier) naar stekelig beestje; zijn dorpse naam en karakter blijven met
Grandcafé de Egel behouden.
Voor de vele speciaal bieren en een gezellige avondborrel ben je bij ons op het juiste
adres. Voor iedereen toegankelijk, laagdrempelig en helemaal van deze tijd. Alles wordt
met de hoogste kwaliteit bereid en gepresenteerd, maar wel met de typische Egel
gastvrijheid en niet te vergeten ons Dorpse karakter.
Voor u ligt onze menukaart voor dit seizoen. Lees hem rustig door onder het genot van
een hapje en of een drankje. Heeft u een vraag dan staan wij u graag te woord. Keuze
stress? Biertje van de tap, een tafel biertje of welke wijn of cocktail of mocktail u het
beste kunt kiezen, dan voorzien wij u graag van advies.
Namens het hele team van Grandcafé de Egel wensen
wij u een onvergetelijke avond toe.

Egelantier
(Rosa rubiginosa)

Heeft u speciale wensen of
een allergie? Wij vernemen dat
graag van u. Scan de qr-code
voor de allergenenkaart.
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Gerechten met
dit icoon kunt
u bestellen
voor afhalen.

VOOR BIJ DE BORREL
Scheurbrood

€ 6,50

Black tiger gamba's

€ 11,00

Bitterballen van Oma Bob

€ 7,50

Bittergarnituur

€ 15,00

Bitterballen van Oma Bob &
kaas bitterballen

€ 9,10

Nacho’s

Bospaddenstoel croquetten

€ 5,75

Borrelplank

chorizo croquetten

€ 5,75

oma bob crispy kentucky
wings

vers afgebakken van de lokale
ambachtelijke bakker, met smeersels

8 stuks, met heerlijke mosterd

4+4 stuks, ambachtelijk bereid,
met mosterd en mosterd mayonaise

4 stuks, met mosterd mayonaise

4 stuks, met kaasdip

Keuze uit: al pil pil of huisgemaakte room

20 stuks, met mosterd en vlammensaus

uit de oven met guacamole, tomaat en
Mexicaanse cheddarmix.
Extra topping: tex-mex kip +€ 3,50

met o.a. scheurbrood met smeersels,
oude Meije kaas, antipasti en een selectie
uit bovenstaande.
Vanaf 2 personen te bestellen

4 stuks, met vlammensaus

VOOR BIJ DE BORREL

€ 7,50

€ 12,50
p.p.

€ 7,50

Brood Specials
ZalmMOOT

€ 11,50

OMA BOB RUNDVLEES CROQUETTEN

€ 8,50

Carpaccio

€ 12,50

rucola-kaas croquetten

€ 9,00

Tonijnsalade

€ 9,00

100% rundERburger

€ 11,50

Pulled Chicken

€ 12,25

verse zalmmoot ambachtelijk gerookt,
gekookt ei, rode ui, tomaat en een vleugje
wasabimayonaise

vers gesneden van de kogelbiefstuk,
met gemengde sla, grana padano en
pestomayo uit eigen keuken

met rode ui, granny smith, kappertjes en
een vleugje mayonaise

Geitenkaas

€ 10,50

VIS TRIO

€ 17,00

met rode ui, honingmosterd en walnoten

met gerookte paling, sous vide gegaarde
zalm, Hollandse garnalen en wasabimayo

2 stuks, met mosterd

2 stuks, met liefde bereid, 100% vleesvrij,
met mosterdmayonaise

200 gram burger op een heerlijk broodje
met cheddar, rode ui, sla, tomaat, spek en
een gebakken ei

met knapperige sla, rode ui, tomaat, soja,
ketjap, champignons, spekjes en paprika

TOSTI’S
Kaas

€ 4,50

Ham, kaas en tomaat

€ 5,50

Ham en kaas

€ 5,00

Cheddar kaas en jalapeÑo

€ 6,00

Geitenkaas

€ 6,75

geitenkaas, honingmosterd en walnoten

Extra topping: tex-mex kip +€ 1,50

Al onze broodgerechten serveren wij met vers afgebakken boerenbrood. Keuze uit wit of bruin boerenbrood of glutenvrij brood.

EIGERECHTEN
Ham

€ 8,50

Sri Lanka

€ 9,50

Kaas

€ 8,50

ZALM

€ 12,00

Ham en Kaas

€ 9,00

Extra topping:
tomaat, champignons of spek

3 eieren, met heerlijke bourgondische
Abdijham.
Keuze uit: uitsmijter of omelet

3 eieren, met Hollandse jong belegen kaas.
Keuze uit: uitsmijter of omelet

3 eieren, met Hollandse jong belegen
kaas en bourgondische Abdijham.
Keuze uit: uitsmijter of omelet

3 eieren met jalapenö, tomaat en
champignon.
Keuze uit: uitsmijter of omelet

3 eieren, met ambachtelijk gerookte zalm.
Keuze uit: uitsmijter of omelet

€ 1,20

MAALTIJD SALADE’s
Salade geitenkaas

€ 13,75

Salade zalm

€ 14,00

Salade TOURNEDOS

€ 19,50

met honingmosterd en walnoten

verse zalmmoot ambachtelijk gerookt,
gekookt ei, rode ui, tomaat met een vleugje
wasabimayo

met gebakken champignons, ui en
Hertog Jan Gran Prestige saus

Salade pulled chicken

€ 13,75

Salade vis trio

€ 19,50

met soja, ketjap, champignons, spekjes,
paprika en rode ui

met gerookte paling, sous vide
gegaarde zalm, Hollandse garnalen en
wasabimayonaise

Brood Specials X TOSTI’S X EIGERECHTEN X MAALTIJDSALADES

VOORGERECHTEN
Carpaccio

€ 11,50

Gegratineerde champignons

€ 9,00

Black tiger gamba’s

€ 11,00

Scheurbrood

€ 6,50

Vis trio

€14,50

soep van de week

€ 6,75

gesneden van de runder bovenbil, met
rucola, grana padano en pestomayo uit
eigen keuken

Keuze uit: al pil pil of huisgemaakte room

met gerookte paling, sous vide gegaarde
zalm, Hollandse garnalen en wasabimayo

Gegratineerde mosselen

Keuze uit: al pil pil of huisgemaakte room

Keuze uit: al pil pil of huisgemaakte room

vers van de lokale ambachtelijke bakker
met smeersels

€ 10,50

HOOFDGERECHTEN
Pulled Chicken e

€ 18,50

Ossenhaas e

€ 23,50

Surf en Turf e

€ 21,50

Tournedos, 200 gram e

€ 24,00

Zalm e

€ 19,50

Varkenshaas e

€ 19,50

langzaam gegaarde kip met soja, ketjap,
rode ui, champignons, spekjes en paprika

stukje malse tournedos met 2 black tiger
gamba’s.
Keuze uit: al pil pil of huisgemaakte room

verse zalmmoot, ambachtelijk gerookt
in onze eigen rookton

zeer malse ossenhaas stukken van het
Zuid Amerikaanse rund aan een spies

een uitermate zacht stuk vlees van
het rund en daarom erg geliefd

zeer zachte haas met champignonsaus

e Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en seizoensgroenten.
Keuze uit diverse sauzen: champignon, pittige peper of hollandaise, € 3,10.

HOOFDGERECHTEN KLASSIEKERS
100% rundER burger e

€ 14,50

Kip op Stok (180 gram) e

€ 16,75

200 gram burger, geserveerd op
een heerlijk hamburgerbroodje met
cheddar, rode ui, sla, tomaat, spek en
een gebakken ei

van grote stukken verse kipfilet
aan een spies met pindasaus

Spare Ribs e

uit eigen rookton met een marinade
van huisgemaakte saus.
Tip: Hertog Jan Grand Prestige saus

€ 18,75

e Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met frites en seizoensgroenten.
Keuze uit diverse sauzen: champignon,
pittige peper of hollandaise € 3,10.

VEGETARISCH
camembert

€ 17,50

massaman

€ 18,00

uit de oven, met knoflook, honing en
notenmix

met kikkererweten, linzen, rucola,
kokosmelk en vega kip

Portobello gevuld

met geitenkaas, rucola, honingmosterd
en walnoten

€ 18,50

VOOR DE KIDS OF TUSSENDOOR
Mini Spare Ribs

€ 9,75

Kroket

€ 7,50

Kip Nuggets

€ 8,50

Frikandel

€ 6,50

met frites en appelmoes

met frites en appelmoes

met frites en appelmoes

met frites en appelmoes

VOORGERECHTEN X HOOFDGERECHTEN X VEGETARISCH X KIDS & TUSSENDOOR

NAGERECHT
Kinderijsje in een leuke
drinkbeker

€ 4,50

Dame Blanche 2.0

€ 9,75

ijsbonbon's

€ 5,50

Passie

€ 8,50

CheeseCake met ijs

€ 6,75

Limoncello citroen

€ 8,50

Crème brûlée

€ 7,75

Abdij kaasplankje

€ 9,75

zomerse zotheid

€ 9,25

Ons ijs is van IJssalon Janssen uit Boskoop

Lava cake, kletskop, ijs en slagroom

met Passoa likeur en passievruchtjes

heerlijke kazen uit de streek met zorg
samengesteld door onze plaatselijke
delicatessen winkel
Suggestie: heerlijk met een 10 jaar oude
Port, koud geserveerd.

SPECIALE KOFFIE’s
Italian - Disaronno
Irish - Jameson
Spanish - Likeur 43
French - Cointreau
Baileys - Baileys
Dutch - Ketel 1 special
dom - DOM BENEDICTINE

€ 8,00

smokkel koffie

€ 5,00

Carajillo 43

€ 7,25

drink het warm met een laagje slagroom

Licor 43, espresso en ijs; een unieke mix
van zoet en bitter

Het glas van onze speciale koffie’s wordt
traditioneel warm gemaakt.

gebak
cheesecake

€ 4,10

appelgebak

€ 3,60

WARME DRANKEN
Espresso - enkel
Doppio - espresso dubbel
Caffé Lungo - gewoon
Caffe au Lait - verkeerd
Cappuccino
Latte Macchiato
Thee Premium (zie theekaart)
Verse Munt Thee
Verse Gember Thee
Warme Chocomelk
Warme Chocomelk MET slagroom

FRIS ZONDER KOOLZUUR
Ice Tea van verse thee - 0,50 liter
Kokos-Meloen
Ginger-Lemon
Zomer-Zotheid
CARIBBEAN BLUe
Appelsap
Verse Jus d’Orange
Tomatensap
Fristi
Chocomelk
Melk
Karnemelk

FRIS
Coca Cola
Coca Cola Light
Coca Cola Zero
Fanta Sinas
Fanta Cassis
Ice Tea
Ice Tea Green
Tonic
Bitter Lemon
Ginger Ale
Sprite
Rivella
Red Bull

WATER
Water plat - 0,35 liter
Water bubbels - 0,35 liter
Water plat - 0,70 liter
Water bubbels - 0,70 liter
Water karaf plat - 1,00 liter
Water karaf bubbels - 1,00 liter
Wij serveren Made Blue water.
Made Blue investeert in waterprojecten zodat er
altijd minimaal 1000 keer de inhoud van onze
flessen of karaffen beschikbaar komt in landen
met een permanent watertekort, bijvoorbeeld in:
Senegal, Bangladesh, Ivoorkust.
Voor meer informatie: www.madeblue.nl

NAGERECHTEN X SPECIALE KOFFIe’S X WARME DRANKEN, FRIS & WATER

WITTE WIJNEN
sauvignon blanc-semillon
Droge, frisse witte wijn. Impressie van
fruit en bloesem.

Deze wijn is van het bekende
Cava-druiven-trio gemaakt en is licht
mousserend. De wijn is in stalen tanks
gefermenteerd waardoor de wijn heerlijk
fris en fruitig is met een zachte bubbel.

glas

Mooie zachte fruitige wijn. De wijn heeft in
de neus een boeket van verschillende
bloemen en wit fruit. De afdronk is
heerlijk fris en fruitig.

Deze verfijnde Chardonnay heeft een
elegante en mondvullende smaak met
een mooie hout toon.

fles

€ 19,50

Pinot Grigio

Josephine			

Blanc Pescador

€ 4,25

zuid-afrika

San Martino Bertiolo 2018, Veneto Italië

glas

€ 4,75
fles

€ 22,50

Castillo Perelada, Spanje			

fles

€ 23,50

De opbrengst van deze wijn gaat voor een groot
deel naar de CRAM foundation in Spanje. Deze
organisatie zet zich in tegen de plastic-soepen in
de zee. Om meer aandacht te vragen voor deze
organisatie heeft Perelada gekozen voor de
opvallende en vrolijke uiterlijk. Borrelen voor het
goede doel, geniet ervan!

glas

€ 4,75
fles

€ 22,50

RODE WIJNEN
marselan

IGP Pays d’Oc, Frankrijk

De wijn is vol met rood fruit, cacao en
kruidigheid. De afdronk is soepel, vol
en smaakt zeker naar meer.

glas

€ 4,25
fles

€ 19,50

ROsÉ WIJN
Huiswijn: Belles du Sud
Domaine Auriol, France

Aangename rosé, licht roze van kleur,
geur van aardbeien.

glas

€ 4,25
fles

€ 19,50

cabernet sauvignon/merlot
zuid-afrika

Volle rode wijn met veel rood en zwart fruit.
Kruidig en een elegante afdronk.

glas

€ 4,60
fles

€ 22,00

GIN TONIC
NOLET’s SILVER gin & LOOPUYT tonic

hendrick’s gin & LOOPUYT tonic

damrak gin & LOOPUYT tonic

Moscow Mule

met bosvruchten

met een schijfje sinaasappel en kruidnagel

met komkommer

met ginger beer, vodka, limoen en een takje munt

cocktails & mocktails
spiced lemon & rose - mocktail

the canary - cocktail

pink flamingo - cocktail

chili grapefruit - mocktail

floral ginger & orange - mocktail

mexican toucan - cocktail

ginger bird - cocktail

dark caramel & vanilla - mocktail

straight lemon - mocktail

golden eagle - cocktail

een pittige verse frisdrank van citroen,
rozenblaadjes, vanille en Aziatische kruiden

Pinkyrose Spiced Lemon & Rose,
in de mix met Bobby’s Gin

Pinkyrose Straight Lemon,
in de mix met Vodka

een zoet bittere frisdrank van grapefruit
en rode peper

een kruidige verse frisdrank van sinaasappel,
gember en lavendel

Pinkyrose Floral Ginger & Orange,
in de mix met Jenever

Pinkyrose Chili Grapefruit,
in de mix met Tequila

een verse frisdrank met caramel, zeezout,
nootmuskaat en kaneel

een heerlijk frisse verse frisdrank van citroen,
citroenschil en sereh

Pinkrose Dark Caramel & vanilla,
in de mix met rum

iets te vieren?
High wine, High beer, verjaardagSFEEST, bedrijfsfeest, babyshower of bruiloft...?
Wij maken van uw bijzonder moment een prachtig feest in onze gezellige feestzaal.
Een drankje met een bittergarnituur en/of een uitgebreid lunch-/dinerbuffet?
Wij verzorgen het geheel naar uw wens.
Meer informatie? Kom dan even langs en informeer naar de vele mogelijkheden.
Bellen kan ook: 0172 - 588 650 of per mail op info@grandcafedeegel.nl

WIJNEN X GIN TONIC X COCKTAILS & MOCKTAILS X IETS TE VIEREN?

KOFFIE

GEBAK

LUNCH

BORREL

DINER

CATERING

Raadhuisplein 1 Y 2391 BJ Hazerswoude Dorp
0172 - 588 650 Y info@grandcafedeegel.nl
www.grandcafedeegel.nl
grandcafedeegel

grandcafedeegel

FEESTZAAL

