
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! 
 
   Ontvangst (2e kopje inbegrepen)       

Ontvangst met koffie en vlaai        € 6,00 p.p. 
Ontvangst koffie met luxe Limburgs gebak       € 7,00 p.p. 

 
  Lunch          € 14,50 p.p. 

 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. 

 
 Lunch buffet (vanaf 20 personen)             € 16,50 p.p. 

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         € 19,50 p.p. 
Verschillende soorten verse thee (onbeperkt) 
Mini sandwich* belegd met tonijnsalade 
Mini sandwich* belegd met rundercarpaccio 
Tomatensoepje 
Romige yoghurt met granola  
Luxe zoetigheden** 

 
Drankarrangement (mogelijk vanaf € 35 personen) 
Bier, fris en wijn  2 uur € 22,00 p.p.     3 uur € 24,00 p.p. 

4 uur € 26,00 p.p.     5 uur € 28,00 p.p. 
 

Borrelhapjes 
  Central borrelhapjes (5 hapjes per persoon)       € 3,50 p.p. 

Borrelplankje met frituurhapjes, kaas, salami, druiven en noten              € 13,50 
Broodplankje met tonijnsalade, kruidenkaas, druiven en noten                € 11,50  
Kaasplankje met diverse kazen, druiven, noten en brasbrood                € 16,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diner menu 1               € 25,00 p.p. 
Pommodori tomatensoep met kruiden feta van Tebben 
Gegratineerde uiensoep 
 
Runderbiefstuk met kruidenboter of pepersaus, frites en salade 
3 stokjes kipsaté met atjar, salade, frites en kroepoek 
Maaltijdsalade geitenkaas, spek, tomaat, komkommer, aceto en noten 

   
Dame Blanche 
Koffie of thee met een Venloosch likeurtje 

 
Diner menu 2                    € 27,50 p.p. 
Verrassende soep van de chef  
Prei / citroengras soep, kerrie  
 
Roodbaars, Ricardsaus, seizoensgroenten, frites  
Wildzwijnhaas, pastinaakcrème , seizoensgroenten, frites  
Rundermedaillons, pepersaus, seizoensgroenten, frites 

 
Verrassingsdessert 
Koffie of thee met een Venloosch likeurtje 

 
 
Diner menu 3              € 32,50 p.p.  
Dorade, snijboon/prei salade, dille crème fraiche  
Spruitjes salade, Saint Agur, quinoa, mosterdcrème  
Carpaccio van hert, truffelcrème, hazelnoot crumble 
 
Roodbaars, Ricardsaus, seizoensgroenten, frites  
Wildzwijnhaas, pastinaakcrème, seizoensgroenten, frites  
Rundermedaillons, pepersaus, seizoensgroenten, frites 

 
Verrassingsdessert  
Kaasbordje met kletzenbrood  
Koffie of thee met een Venloosch likeurtje 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diner menu 4                       € 36,00 p.p. 
Dorade, snijboon/prei salade, dille crème fraiche  
Spruitjes salade, Saint Agur, quinoa, mosterdcrème  
Carpaccio van hert, truffelcrème, hazelnoot crumble  
 
Verrassende soep van de chef  
Prei / citroengras soep, kerrie  
 
Roodbaars, Ricardsaus, seizoensgroenten, frites  
Wildzwijnhaas, pastinaakcrème, seizoensgroenten, frites  
Rundermedaillons, peper saus, seizoensgroenten, frites 

   
Verrassingsdessert  
Kaasbordje met kletzenbrood  
Koffie of thee met een Venloosch likeurtje  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


