
Eetcafé Grenswerk       
 

Grenswerk heeft veel verschillende mogelijkheden. Een heerlijke lunch, diner of een gezellige 
borrel. De sfeer van een oud pakhuis! 
 
  Lunch          
 

Panini met Tomaat, mozzarella, rode ui en verse basilicum  € 6,50 p.p. 
Pita met kruidige kip, frisse salade, feta en tzatziki   € 7,50 p.p. 
Cubano Sandwich belegd met varkensvlees,    € 8,00 p.p. 
augurk, mosterdsaus en kaas 
 

Salade 

      Seizoenssalade met geitenkaas, gebakken    €9,50 p.p. 
bospaddestoelen en afgeblust met bockbier 

	 	 	 	 	

 Soepen 
 
 Paprikasoep van geroosterde paprika’s,    € 4,50 / € 6,00 p.p. 
 geserveerd met avocadoroom  
 Curry Lasksa Maleisische curry-kokossoep    € 4,50 / € 6,00 p.p. 
 gevuld met rijstnoodles, kip en ei  

 
 
     Streetfood 

 
   Sticky Ribs gemarineerde spareribjes      € 12,50 p.p. 
    met keuze uit: rijst, zoete aardappel frietjes of salade    
   Keftedes gehaktballetjes in kruidige tomtensaus    € 12,50 p.p. 
  met keuze uit: rijst, zoete aardappel frietjes of salade    
  Gevulde aardappel gevuld met kip in Turkse saus    € 9,50 p.p. 

            en een frisse wortelsalade met munt 
     Beef Bali rundvlees gestoofd met Balinse kruiden,    € 14,00 p.p. 

    rijst atjar en kroepoek  
 Taco’s Mexicaanse tortilla’s gevuld met kruidige    € 12,50 p.p. 
    groenten en kip (kan ook vegetarisch)  
 Zeevruchten Curry in een gele curry, met kokos   € 12,50 p.p. 
 limoen en rijst (kan ook vegetarisch)  
 Pasta Funghi  met bospaddenstoelen een vleugje    € 12,50 p.p. 

truffel en groene kruiden  
 
 
 
 
 
 



 
 Borrelkaart 
 
 Mini Loempia’s met chilisaus     € 4,50 
 De Bourgondiër 6 bitterballen     € 4,50 
 Zoete Aardappel Frietjes met cajun mayo   € 4,50 
 Keftedes gehaktballetjes in tomatensaus   € 5,00 

        Kroketjes gevuld met diverse vullingen    € 5,00 
        Sticky Ribs zoet-pittige gemarineerde spareribs   € 5,50 
        Jamón Serrano Spaanse ham     € 5,50 

                   Chorizo Spaanse worstjes in rodewijnsaus   € 5,50 
                   Brood met dipjes diverse broodsoorten met dipjes  € 6,50 
                   Nacho’s tortilla chips met gehakt, kaas en guacamole  € 6,50 
                   Gamba’s Saganaki garnaaltjes in tomaat-knoflooksaus  € 6,50 

        Borrelplankje diverse vlees, ham en kaassoorten, olijfjes, € 12,50 
        bruschetta, gefrituurde snacks, brood en dipjes 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


