
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          

Ontvangst met koffie en vlaai        € 5,50 p.p. 
Ontvangst koffie met luxe Limburgs gebak       € 6,00 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 15 personen)             € 15,70 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 
Bier, fris en wijn  2 uur € 20,00 p.p.     3 uur € 22,00 p.p. 

4 uur € 24,00 p.p.     5 uur € 26,00 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               € 23,50 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 couscous met gebakken rode mul, garnalen, tomatenvinaigrette, 
rode ui en pijnboompitten 

   
Dame Blanche 
Koffie of thee met een Venloosch likeurtje 

 
Diner menu 2                    € 26,00 p.p. 
Verrassende soep van de chef  
Aardappelpreisoep, gerookte forel 
 
Snoekbaars, mosterd hollandaise saus, zuurkool, frites 
Wildzwijnhaas, rode portsaus, crème van geroosterde knolselderij, 
seizoensgroente, frites 
Rundermedaillons, pepersaus, seizoensgroente, frites 

 
Verrassingsdessert 
Koffie of thee met een Venloosch likeurtje 

 
 
Diner menu 3              € 31,00 p.p.  
Frittata, paddenstoel, truffelkaas, courgette spaghetti 
Rode poon, bloemkoolcouscous, kerriemayonaise 
Wildham met brioche, zoetzure paddenstoelen, gemarineerde peer, aceto stroop 

 
Snoekbaars, mosterd hollandaise saus, zuurkool, frites 
Wildzwijnhaas, rode portsaus, crème van geroosterde knolselderij, 
seizoensgroente, frites 
Rundermedaillons, pepersaus, seizoensgroente, frites 

   
Verrassingsdessert  
Kaasbordje met kletzenbrood  
Koffie of thee met een Venloosch likeurtje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diner menu 4                       € 34,00 p.p. 
Frittata, paddenstoel, truffelkaas, courgette spaghetti 
Rode poon, bloemkoolcouscous, kerriemayonaise 
Wildham met brioche, zoetzure paddenstoelen, gemarineerde peer, aceto stroop 

 
  Verrassende soep van de chef 
  Aardappelpreisoep, gerookte forel 
 

Snoekbaars, mosterd hollandaise saus, zuurkool, frites 
Wildzwijnhaas, rode portsaus, crème van geroosterde knolselderij, 
seizoensgroente, frites 
Rundermedaillons, pepersaus, seizoensgroente, frites 

   
Verrassingsdessert  
Kaasbordje met kletzenbrood  
Koffie of thee met een Venloosch likeurtje  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


