
CAFÉ GRENSWERK       
 

Het tofste poppodium van de wereld, Grenswerk heeft een supergezellig Café. De sfeer van een 
oud pakhuis waar ze heerlijke gerechten serveren. Een ontvangst voor een stadsspel, buffet voor 
een quiz. Het kan allemaal! Of wil je liever vergaderen in de artistlounge?  
De mogelijkheden zijn er eindeloos, just ask! 
            p.p. excl. btw | p.p. incl. btw 
  ONTVANGST        
  Ontvangst met koffie/thee en Limburgse vlaai       5,73 | 6,25 
 
  LUNCH 
  2 luxe belegde broodjes/ jus/ appelsap      11,47 | 12,50
  Warme snack bv worsten/ saucijs of kaasbroodje       3,21 | 3,50
  Huisgemaakte soep           4,13 | 4,50
     

FINGERFOOD 1        11,47 | 12,50 
Zoute aardappel wortelsoepje 
Sticky ribs 
Scampi rode peper komkommer 
Mini burger (kip/rund) 

 
  FINGERFOOD 2        14,22 | 15,50 
  Avocado finger 
  Kokoscurry soepje 
  Gemarineerde zalm met rode biet 
  Kippendij pincho 
  Sticky ribs 
 
  BORRELPLANK        11,47 | 12,50 
  Chorizo, serano, kaas, brood, aioli, tapenade, bitterbal 
   
  DRANKARRANGEMENT 4 uur (mogelijk vanaf 20 personen)     25,33 | 30 
  Tapbier, fris, wijn, alcoholvrij 
  Extra uur               4,23  | 5 
  Speciaal bier arrangement 3 bieren uit assortiment         9,09 | 11 
 
  VERGADERARRANGEMENT 
  Koffie, thee, water voor een dagdeel             4,59 | 5 
  Koffie, thee, water voor een gehele dag        6,88 | 7,50 
  Koffie, thee, water, fruit en gezonde reep voor een dagdeel      6,88 | 7,50 
  Koffie, thee, water, fruit en gezonde reep voor een gehele dag        9,17 | 10
     
   
 
   
 
 
 



 
          p.p. excl. btw | p.p. incl. btw 

BUFFET 1 (mogelijk vanaf 20 personen)   18,30 | 19,95 
  Procureur met rozemarijn, knoflook en citroen 
  Gemarineerde kip pinchos 
  Aardappelgratin 
  Seizoen groente uit de oven 
 
  Spinaziesalade met granaatappel en feta 
  Tomaat, komkommer, olijf en rode ui salade 
  Quiona salade met gepofte zoete aardappel en rucola 
 
  Brood met aioli en tapenade 
 
  BUFFET 2 (mogelijk vanaf 20 personen)           19,27 | 21,00 
  Thaise curry met boontjes en wortel 
  Pad thai met gamba’s 
  Kippendijen saté 
  Witte rijst 
 
  Zoetzure komkommersalade 
  Gado Gado 
  Bonen sajoer 
  Kroepoek 
  Cassave 
 
  Brood met dipjes 
 
  BUFFET 3 (mogelijk vanaf 20 personen)          20,64 | 22,50 
  Langzaam gegaarde kalfswang in truffelsaus 
  Op de huid gebakken zalm met chimichurri 
  Aardappelgratin 
  Seizoen groenten uit de oven 
  
  Knolselderij salade 
  Frisse groende salade 
  Quiona salade met gepofte zoete aardappel en rucola 
   

Brood met aioli en tapenade 
 
  
 

 
 
 

 
 

 


