Grandcafé de Kroon is een veelzijdig bedrijf dat
zich met enthousiasme inzet voor iedereen die te

Lunch
kaart

gast is. In ons restaurant kunt u lekker lunchen,

ontspannen dineren, gezellig borrelen of kleinschalig
vergaderen onder het genot van een kopje koffie.

Wist u dat wij over 7 prachtige zalen beschikken?
Deze zalen lenen zich perfect voor diverse gelegenheden zoals
bedrijfsfeesten en bruiloften. Wij zijn ervaren in het verzorgen van een
onvergetelijke feesten en denken graag met u mee! Meer weten?

Wij beschikken over een jong, ervaren en gedreven team dat uw fe

de puntjes zal verzorgen, zodat u hier volop van kunt genieten. W

open voor nieuwe ideeën en kijken graag in samenspraak naar de m
u en uw gezelschap een onvergetelijk feest te bezorgen.

Volg ons en blijf op de hoogte van de laatste
nieuwtjes, evenementen en gerechten.

Grandcafé de Kroon | Taets van Amerongenstraat 15, 7475 BT Markelo
0547 - 740 000 | info@dekroonmarkelo.nl | www.dekroonmarkelo.nl
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Broodjes

i
E
GERECHTEN

Gezond				7,50
Ham, kaas, sla, komkommer,
tomaat, ei en cocktailsaus

Carpaccio				9,95

Uitsmijter de Kroon		

11,45

Uitsmijter spek en kaas

Zalm tartaar			10,95

Kalfsfricandeau, tonijnmayonaise
en kappertjes

Bruschetta			8,95
+ 2,00

Clubsandwich kip		

13,50

Broodje brie			

9,50

Italiaanse bol met gebakken kip,
champignons, paprika, ui en knoflooksaus

Twee kroketten			

9,00

Geserveerd met brood of friet

Gehaktbal compleet		

9,95

Bal gehakt met champignons, ui en
gebakken ei. Geserveerd met brood of friet

8,50

S

Mosterdsoep

6,50

Met spekjes (Vega mogelijk)

Tomatensoep

6,50

Met pulled pork

Lente-ui soep

Salade oosterse kip		

10,95

Sojasaus, kroepoek, taugé en koriander

Salade geitenkaas		

10,95

Pecannoot en balsamico

6,50

Salade zalm en gamba
Met dillemayonaise

11,95

Warme gerechten

Ham, kaas, pesto en tomaat

Salades

Met verse kruiden

10,95

Italiaanse bol met gebakken kip,
champignons, paprika, ui en knoflooksaus

De Kroon				6,50

Scampi, ei, salade en cocktailsaus

Soepen

Broodje malse kip		

10,95

Ham/kaas				4,00

Spek, ui, tomaat en cocktailsaus

HEERLIJKE

100% rundvlees met sla, augurk, spek, ui,
kaas en barbecuesaus. Met friet en mayonaise.

Tosti’s

Vitello tonato			9,95

Te bestellen met: gerookte zalm of seranoham

Big Classic				16,95

T

Dille mayonaise

Clubsandwich zalm		

10,95

Ham, kaas, spek, ui en champignons

Grana padano kaas, pijnboompitten
en truffelmayonaise

Tomaat, mozzarella en basilicum

Uitsmijter ham en/of kaas

Warme
W
gerechten

Broodje pulled pork		

9,95

Geserveerd met barbecuesaus

Kroonjuweel			 17,95
Op eigen wijze bereide schnitzel met spek,
champignons, ui, een gebakken ei en friet

Saté van varkenshaas		
2 spiesen

16,95

Saté met satésaus, kroepoek en friet

Saté van varkenshaas		
3 spiesen

19,95

Saté met satésaus, kroepoek en friet

Pasta gamba			
Gebakken gamba’s met pasta
en tuinkruidensaus

17,95

