
GRAND CAFÉ CENTRAL      
 

 
Grand Café Central heeft veel verschillende mogelijkheden. Een gezellige borrel in het Grand 
Café. Genieten van een heerlijk diner in het restaurant, een hilarische quiz, stadsspel of een 
vergadering in de witte zaal. Met een prachtig uitzicht op het Stadhuis is het de gelegenheid bij 
uitstek om te genieten! 
          p.p. excl. btw | p.p. incl. BTW  
   ONTVANGST (2e KOPJE INBEGREPEN)      

Ontvangst met koffie en vlaai         6,42 | 7,00 
Ontvangst koffie met luxe Limburgs gebak        7,34 | 8,00 

 
  LUNCH         13,30 | 14,50 

 Soep met sandwiches         
  Een lunch bestaande uit een selectie van verschillende belegde  

sandwiches en een kop tomatensoep of verrassende weeksoep. Inclusief  
melk, jus d’orange, koffie en thee. 

 
 LUNCHBUFFET (VANAF 20 PERSONEN)       15,14 | 16,50 

Bestaande uit; Diverse soorten brood,kaas, brie, ham, kalkoen en salami,  
zoetwaren, 2 Verschillende salades, roerei met spek, melk, jus d’orange, koffie en 
thee 

 
HIGH TEA         17,89 | 19,50 
Verschillende soorten verse thee (onbeperkt) 
Mini sandwich* belegd met tonijnsalade 
Mini sandwich* belegd met rundercarpaccio 
Tomatensoepje 
Romige yoghurt met granola  
Luxe zoetigheden** 

 
DRANKARRANGEMENET (MOGELIJK VANAF 35 PERSONEN)  
Bier, fris en wijn  2 uur  22,94 | 25,00   3 uur 25,23 | 27,50  

4 uur  27,52 | 30,00  5 uur 32,11 | 35,00  
 

BORRELHAPJES 
  Central borrelhapjes (5 hapjes per persoon)        3,21 | 3,50 

Borrelplankje met frituurhapjes, kaas, salami, druiven en noten       12,75 | 13,90 
Broodplankje met tonijnsalade, kruidenkaas, druiven en noten         10,55 | 11,50  
Kaasplankje met diverse kazen, druiven, noten en brasbrood            14,68 | 16,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DINER MENU 1                 25,60 | 27,90 
Pommodori tomatensoep met kruiden feta van Tebben 
Wisselende soep van de chef 
 
Kipsaté van smakelijke dijfilets, frisse pindasaus, verse atjar, cassave chips 
Zalm-filet met sesamkorst, limoen-botersaus, groenten 
Vegetarische pasta met lekker veel verse groente 
Dé kogelbiefstuk premium scottish beef, romige pepersaus, groente 

 
Gezouten karamel ijs, vanille ijs, witte chocolade snippers en slagroom 
Koffie of thee met een Venloosch likeurtje 

 
DINER MENU 2                    29,82 | 32,50  
Rundercarpaccio Parmezaansnippers, truffelmayonaise, zongedroogde tomaatjes,  
luxe pittenmix 
Gebakken scampi frisse mediteraanse saus, knoflook en peper 
Kaas-Kroketten huisgemaakt Monegaskische uiensaus, zoetzure saus op basis  
van zilveruitjes 
 

  Kipsaté van smakelijke dijfilets, frisse pindasaus, verse atjar, cassave chips  
Zalm-filet met sesamkorst, limoen-botersaus, groenten  
Vegetarische pasta met lekker veel verse groenten  
Dé Kogelbiefstuk Premium Scottish beef, romige pepersaus, groenten 

 
Koffie met Venloosche likeur  
Verassingsdessert (zoet)  
Gezouten karamel ijs vanille ijs, witte chocolade snippers, slagroom 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


