
 

 
 
 

GRAND BRAS CATERING 
VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN 

 
 
Wij bezorgen voor u: 
 
LUNCHMENU STANDAARD                  6,5 p.p. 
(Bezorging vanaf 5 personen, inclusief borden en bestek) 
 
Lekkere lunch met drie vers gebakken stukken brood 
per persoon op schaal met onder andere: 
 

• Kaas 
• Ham 
• Rosbief 
• Eiersalade 
• Filet American 
• Oude kaas 
• Krab salade 

 
Geserveerd met melk en vers fruit. 
 
LUNCHMENU DE LUXE                       10,5 p.p. 
(Bezorging vanaf 5 personen, inclusief borden en bestek) 
 
Luxe lunch met vier stukken brood per persoon.  
Heerlijk brood zoals baguette, Italiaanse bol en  
Multikorn stokbroodje op schaal met keuze uit onder 
andere: 
 

• Gerookte zalm met kruiden 
• Gerookte ham met zongedroogde tomaat 
• Brie met waterkers 
• Rosbief met gekonfijte ui en bieslook 
• Tonijnsalade met olijven 
• Mozzarella, tomaat met pesto 

 
Geserveerd met vers geperste jus d'orange, melk  
en vers fruit. 
 
 
Mocht u willen weten wat bij ons nog meer mogelijk is, 
dan kunt u bij het personeel onze brochure vragen. 
 
Tevens kunnen wij bij uw bedrijf uw feest verzorgen 
met dranken, buffetten en bediening zodat u zelf 
zorgeloos kunt genieten. 
 
Verder kunt u kijken op onze website: 
 
 
www.grandbras.nl  
 
Of volg ons via Facebook 

 
 

 

 
 

 
DIVERSE DRANKEN        
Koffie       2.2 
Kleintje espresso     2.2 
Cappuccino      2.4 
Koffie verkeerd      2.4 
Thee, smaak naar keuze    2.2 
Warme chocolademelk     2.2 
Warme chocolademelk met slagroom   2.5 
Latte Macchiato      3.0 
 
KOUDE DRANKEN 
Cola, cola zero, fuze tea, sinas    2.2 
Spa blauw      2.2 
Red Bull      2.5 
Chocomel / fristi      2.3 
Melk of karnemelk     1.2 
  
Fruitsappen                            
Jus d’orange      2.6 
Smoothie mango/banaan   3.5 
Smoothie framboos/aardbei               3.5 
Smoothie vegan broccoli/appel/spinazie  3.5 
 
IJS* 
Kinderijsje      0.9 
Obliehoorn, softijs     1.2 
Obliehoorn groot, softijs     1.7 
Schepijs, per bol     1.2 
 
*Gratis dip keuze uit: snoepjes, nootjes of chocodip 
MILKSHAKES 
Klein       1.6 
Groot       2.1 
Keuze uit: aardbei, banaan, vanille of chocolade 
 
SLUSHPUPPIE 
Klein       0.8 
Middel       1.3 
Groot       1.8 

Afhaal/Bestel menu  
 
Vanwege de tijdelijke sluiting van onze lunchroom 
bieden wij graag nog onze producten aan. Deze 
zijn van maandag t/m zaterdag bij ons af te halen 
of in overleg bezorgen wij in Zwijndrecht of 
Hendrik-Ido-Ambacht. 
 
Ma t/m woensdag geopend van 10:00 tot 18:00  
Do t/m zaterdag geopend van 10:00 tot 19:00  
Bestellen kan via onze website  

www.grandbras.nl 
of telefonisch op 078-6121374  
(Bestellen kan tot een half uur voor sluitingstijd) 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
BROODJES keuze uit onderstaande broodjes  
        
Zacht Bolletje 3.0  
Italiaanse Bol 4.0 
Stokbroodje wit/multikorn 4.0 
 
Met keuze uit; 
Ham, kaas, gezond, brie, rosbief, tonijnsalade, filet 
american, gerookte kip, eiersalade, krabsalade, oude 
Dordtse kaas.                                                      
                                   
* Ook glutenvrij broodjes te verkrijgen 
* Alle broodjes kunnen gratis worden voorzien  
   van rauwkost naar keuze 
 
LUXE BROODJES                  6,0 
(keuze uit: stokbroodje, mulitikorn stokbroodje, Italiaanse bol) 
 
Warme brie met walnoten en honing 
Gerookte zalm met verse kruiden en zure room 
Carpaccio Parmezaanse kaas, pijnboompitjes,  spekjes, 
kappertjes en truffelmayonaise. 
Hete kip roergebakken kip met pikante saus, champignons, 
prei en paprika. 
Teriyaki chicken 
roergebakken kip op Japanse wijze met ketjap 
Warm vlees met uitjes, champignons en saté saus 
   
UIT DE GRILL (tot 17.00) 
Stoere tosti                                                                4.7 
Tuna melt                                                                   
(met tonijn en kaas)                4.7  
Op z’n Italiaans                                                          
(met mozzarella, tomaat, pesto en gerookte ham)                       4.7 
Grand Bras                                                                 
(met kaas, gekruid gehakt, tomaat en chilisaus)                       4.7 
Ham/Kaas                                                                  
(met goudse kaas en beenham)          4.0 

 
Club sandwich “Grand Bras”                     7.5 
Club vegan                                                    7.5 
Club vis                        8.5 
 
MAALTIJD SALADES 
Rundercarpaccio                                                       9.0 
(Parmezaanse kaas, kappertjes, spekjes, pijnboompitjes, 
truffelmayo) 
Warme geitenkaassalade                                         9.0 
(met walnoten, druiven, honing en balsamico) 
Hete kipsalade                                                          9.0 
(roergebakken kip met paprika, champignons en prei) 
Zalm Carpaccio                                                       11.0 
(met gerookte zalm, lente ui, zongedroogde tomaat, dille dressing) 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Uitsmijter (tot 17:00) met kaas/ham/spek of rosbief   6.9 
Omelet (tot 17:00) met ham/kaas en/of groenten       8.1 
Bourgondische kroketten met brood of friet      7.0 
Balletje Bartens met gebakken uitjes, pindasaus,      7.0 
brood of frietjes  
 
FRIET          
Friet klein         1.8 
Friet groot         2.3 
Mayonaise/curry/ketchup       0.3 
Speciaal saus/pindasaus       0.4 
 
 
SNACKS         
Bourgondische kroket/groentekroket    1.8 
Frikandel       1.7 
Kaassoufflé       1.8 
Mexicano       2.2 
Bal gehakt       2.7 
Kipnuggets/bitterballen/kaasstengels (8 stuks)     4.5 
 
Broodje kroket/groentekroket     2.5 
Broodje frikandel      2.4 
Broodje kaassoufflé      2.5 
Broodje Mexicano      3.3 
Broodje bal gehakt      3.5 
Broodje hamburger      3.5 
Broodje Superhamburger     4.6 
  
Dinergerechten  
Hete kip met friet, gebakken aardappels of rijst  12.0 
Kip Teriyaki met friet, gebakken aardappels of rijst 12.0 
Biefstuk met friet, gebakken aardappels of rijst.  13.5 
+ keuze uit champignon of pepersaus 
Varkensschnitzel met friet, gebakken aardappels  
of rijst + keuze uit champignon of pepersaus  13.5 
Vegan schnitzel met friet, gebakken aardappels  
of rijst + keuze uit champignon of pepersaus  13.5 
Spareribs met friet, gebakken aardappels of rijst  15.0 
Gegrilde zalm in kruidenboter met friet,  
gebakken aardappels of rijst    13.5 
Gebakken mosselen in kruidenboter met friet, 
gebakken aardappels of rijst   13.5 
Pittige gamba’s met brood, friet, gebakken  
aardappels of rijst     12.5 
Angus burger 100% rundvleesburger met spek,  
kaas, tomaat, sla, ui, ketchup en mayonaise  
Met of zonder friet te bestellen     8.5 
Kipsaté met brood, friet, gebakkenaardappels of rijst 7.5 
Kidsbox         
Friet, met keuze uit 1 snack: frikandel, kroket,  
kipnuggets of kaassoufflé       5.0 
     


