
 V
O

O
R 

D
E 

KI
D

S

Tosti ham kaas 4
Twee witte boterhammen met ham en kaas

Kipnuggets, kroket of frikandel 5.5
Met frietjes en appelmoes

Mini schnitzel 7.5
Met frietjes en appelmoes

Broodje jam 3.5
Verse zachte bol met boter en kuipje jam

VOOR DE KLEINE GASTEN

Kids coupe 3.5
Smurfen en vanille ijs met slagroom

Kids wafel 5.5
Wafel met slagroom, chocolade saus
smarties en marshmallows

KIDS DESSERTS



Tomatensoep 4.2   
Met runderballetjes, stokbrood en kruidenboter 

Kippensoep 4
Met stokbrood en kruidenboter

Mosterdsoep 4.2
Met spekjes, lente ui, stokbrood en kruidenboter
ook vegetarisch mogelijk 

Erwtensoep 4.7
Met roggebrood en Zeeuws spek (tijdens seizoen)

Stokbrood met kruidenboter 3.5

Brood met smeersels 6.5
Met kruidenboter, roomkaas, tapenade en filet americain
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Rundercarpaccio salade 10.5
Met Parmezaanse kaas, kappertjes, pijnboompitten,

Warme geitenkaassalade 10.5
Met walnoten, druiven, honing, cherrytomaatjes,
overgoten met balsamico dressing

Hete kipsalade 11 
Roergebakken kipfilet, paprika, champignons , prei 
en cherrytomaatjes geblust in pikante saus 

Zalmcarpaccio salade 12.5
Met gerookte zalm, kappertjes, cherrytomaatjes, lente ui, 
zongedroogde tomaat, pijnboompitten en mosterd dille dressing 

Alle salades worden geserveerd met brood en kruidenboter

Salade serveren met friet ipv brood (+1.5)

SALADES



Uitsmijter (tot 17u) 7.5
3 eieren op 2 boterhammen met 
ham/kaas, ham/kaas/rosbief, spek 
of rosbief

Omelet (tot 17u) 8.5
Geklutste eieren met ham en/of 
kaas, ham/kaas/boeren groenten 
(prei, paprika en champignon) 

Bourgondische kroketten 8
Met brood of frietjes
ook vegetarisch mogelijk

GERECHTEN VOOR LUNCH OF DINER

Balletje Bartens 7.5
Met gebakken uitjes, pindasaus, 
brood of frietjes

Kipsaté in pannetje 9.5
Met atjar, kroepoek, brood of frietjes

Angus burger op Amerikaanse bol 9.5
100% rundvleesburger met spek, 
kaas, tomaat, sla, ui en ketchup en 
mayonaise (met frietjes + 1.5)
ook vegetarisch mogelijk

Keuze uit: zacht wit broodje 4
stokbroodje wit of desembol wit/bruin 5

Belegd met: ham, kaas, gezond, brie, eiersalade, 
rosbief, huisgemaakte tonijnsalade, filet americain, 
gerookte kipfilet of Oud Dordste van Kaasbest



Flatbread carpaccio 8

pijnboompitten, kappertjes en spekjes

Flatbread hete kip 8
Roergebakken kip met pikante saus, 
prei, paprika en champignons
ook vegetarisch mogelijk

Flatbread Teriyaky 8
Roergebakken kip op Japanse wijze 
met ketjap, prei, paprika en taugé
ook vegetarisch mogelijk

Flatbread gerookte zalm 7.5
Met roomkaas, lente-ui en mosterd dille 
dressing

Broodje ham kaas ananas 6
Warm stokbroodje met gesmolten kaas, 
ham en ananas

Broodje warm vlees 8
Met uitjes, champignons en satésaus

Broodje brie honing walnoot 7.5
Gesmolten brie overgoten met honing
en walnoten

SPECIALS

TOAST

Voor de broodjes is er keuze uit:

Stokbroodje wit of desembol wit/bruin

Toast champignons 8
Twee gegrilde boterhammen met
gebakken champignons, paprika,
prei en tuinkruiden

Toast mosselen 10
Twee gegrilde boterhammen met  
mosselen gebakken in kruidenboter



Pannetje Teriyaki chicken 13
In ketjap roergebakken kip op Japanse
wijze met paprika, prei en taugé
ook vegetarisch mogelijk 

Pannetje Hete kip 13
Roergebakken kip met pikante saus, 
paprika, prei en champignons
ook vegetarisch mogelijk  

Kogelbiefstuk 14
Met frietjes en saus naar keuze*

Varkensschnitzel 14
Met frietjes en saus naar keuze*

Vegan schnitzel 14 
Met frietjes en saus naar keuze*

Gebakken mosselen in kruidenboter 14
Met frietjes en remouladesaus

Gegrilde zalm met kruidenboter 14
Met frietjes

Spare ribs 17
Met ketjap marinade en frietjes
langere bereidingstijd

Pittige gamba’s in pannetje 14
Gebakken gamba’s in pittige 
knoflookolie met frietjes

Koopavond menu 14

DINER

Alle gerechten worden geserveerd met gemengde sla 

en de keuze tussen rijst, frietjes of aardappelpartjes

*Saus: peper of champignon 



IJS DESSERTS WARME WAFELS

WARME ALCHOLISCHE DRANK

Ketel 1 Matuur 
Jameson Irish Whiskey

Grand Marnier
Tia Maria

Disaronno Amaretto
Grand Marnier & Baileys
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Kids wafel 5.5
Wafel met slagroom, chocolade saus
smarties en marshmallows

Oreo wafel 5.5
Wafel met slagroom, Oreo koekjes 
en witte chocolade

Caramel wafel 5.5
Wafel met slagroom, caramel blokjes
en salted caramelsaus

Aardbeien wafel 5.5 (alleen tijdens seizoen)

Wafel met slagroom en verse aarbeien

Coupe kersen 5

Dame blanche 5
Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom

Vruchtensorbet 5
Aardbei, citroen en bananenijs 
met vruchtjes en slagroom 

Coupe aardbei 5 (alleen tijdens seizoen) 

Milkshake 3.6
Aardbei, vanille, chocolade of banaan

 3.9

Bolletje ijs 1.5
Aardbei, banaan, citroen, vanille, 
chocolade of smurfen ijs 

1.5



Coca cola regular, zero

Fuze tea sparkling lemon, green tea

Chaudfontaine plat,bruis

Sinas
Sprite 
Bitter lemon 
Tonic 
Ginger ale 
Rivella 
Cassis 
Appelsap
Fristi
Chocomel
Dubbelfris
Red bull

Bieren
Jupiler Vaasje 25 cl.
Jupiler 33 cl.  
Jupiler 0.0%    
Hertog Jan Fluitje  22 cl.  
Hertog Jan Vaasje 25 cl.   
Hertog Jan 45 cl.   
Wisselend speciaalbier v/h vat  
Wisselend speciaalbier v/d fles  
Radler 0.0%    
Radler 2.0%   
Brugse zot blond
Huiswijnen
Droge witte wijn
Zoete witte wijn
Rose
Rood
Overige alcoholische drank
Jonge jenever
Vieux
Berenburg
Sherry dry/medium
Rode port
Gin
Jameson whiskey

Bacardi rum   

KOUDE DRANKEN

VOOR BIJ DE BORREL

ALCOHOLISCHE DRANK
2.5
2.5
2.4
2.4
2.4
2.5
2.5
2.5
2.6
2.5
2.6
2.6
2.6
2.5
3.4
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3.4
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2.7
2.9
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4.3
4.3
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3.3
4.2

3.7
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3.7
3.7

2.8
2.8
2.8
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0

Portie bitterballen (8 stuks)  5.0
Portie kipnuggets (8 stuks) 5.0
Portie kaasstengels (8 stuks) 5.0
Bittergarnituur mix (9 stuks)  5.2
Bittergarnituur mix (18 stuks) 9.9 
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Feest organiseren of zaal huren? 
Dan bent u bij Spektakel Zwijndrecht op het 
juiste adres.

Wij verzorgen uw feest tot in de puntjes of u 
huurt een zaal en organiseert het feest zelf. 
De keuze is aan u!

Er zijn 3 sfeervolle zalen en een binnentuin 
waar u kunt feesten of barbecueën met 
een groot aantal personen. 

Kijk voor de vele mogelijkheden op onze 
website en maak een afspraak 
www.spektakelzwijndrecht.nl

GRAND BRAS CATERING PARTYCENTRUM SPEKTAKEL

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Vraag een brochure aan bij ons personeel.

Graag verzorgen wij bij uw bedrijf uw feest  

u zelf zorgeloos kunt genieten.

Meer informatie vind u op onze website 
www.grandbras.nl

FOLLOW US

Allergie

Dit kunt u aan ons 
personeel doorgeven. 
Onze kok beschikt 
over alle kennis en 
zal hier rekening 
mee houden.

Grand Bras
@grandbras_zwijndrecht

www.grandbras.nl


