
menukaart

pLANKEN
Broodplank € 8.00
wit en bruin landbrood met 3 dips

Borrelplank voor 2 € 19.50
drentse droge worst, gerookte zalm, kaas, 
nagelholt, olijven, gemengde nootjes, 
brood en dips, 2 bitterballlen en 2 mini 
kipsatékroketjes 

1 meter bourgondische  € 22.00
bitterballen
25 stuks met Zwolse mosterd

 

FOR THE KIDS
GRAAG! maken wij van onze gerechten met een 
GRAAG! logo een Kids portie. Natuurlijk krijg jij 
ook, net als bij de kidsbox, een verrassing en een 
leuke beker!! 

tHE KIDS BOX € 10.00
Gevuld met frietjes, appelmoes, 5 mini 
snackjes, snacktomaatjes, snackkomkommer 
en een verrassing.  Je drankje komt in een 
leuke beker die je natuurlijk mee mag nemen.  
Als dessert een raketje.

     

FOR THE OLDIES
Indien gewenst passen wij voor onze senioren 
de porties GRAAG! aan naar een wat kleinere 
portie.

sweets
Hangop  € 8.00
met rood fruit en granola

Limoncello tiramisu  € 8.50
de klassieker met een twist!

quesadilla appel  € 8.50
warme tortilla gevuld met appel, rozijnen,                      
kaneel en gekarameliseerde pecannoten,  
geserveerd met een mascarpone-kaneel dip.

QUILTY PLEASURE SNACKS
Frietje Rendang   € 8.00
gestoofd rundvlees, kokosmelk, 
sereh, limoen en lente ui

bourgondische Bitterballen € 8.00
8 stuks met Zwolse mosterd

Go Vegan  € 8.00
8 stuks vegan bitterballen
met Zwolse mosterd

Borrelmix   € 9.50
1 rendang kroketje, 1 kaas-rucola kroketje,
2 mini saté kroketjes, 2 red curry kroketjes
en 2 bitterballen

Zoete Aardappel Friet  € 5.00
met brandermayonaise 

Nachos € 8.00
met kaas, guacamole, salsa en zure room

EARLY BIRD DINNER 
SPECIALS
Voor onze early birds serveren wij vanaf 15.30 
uur een keuze uit 4 heerlijke dinner plates.      
Onze plates wisselen wekelijks en  worden 
geserveerd met een keuze uit 2 van de volgende 
supplementen:

 gekookte krieltjes
 gebakken aardappelen
 gemengde salade
 verse dag groente

Liever een menuutje?                        
Maak er een menuutje van met een soep van de 
dag en een verrassing dessert.

Dinner Plate     € 16.00                                                        
Soep van de dag € 4.50   
Verrassing dessert € 4.50



soep van de dag
elke dag weer een verrassend soepje € 6.00

Broodjes
keuze uit wit of bruin landbrood

Drents nagelholt  € 8.50
met rucola, olijven en balsamicostroop

Go vegan  € 8.00
vegan kaas, gemengde sla, 
tomaat, komkommer, lente ui                                                      
en geroosterde tuinbonen

Visduo  € 9.50
landbrood met zalm en limoencrème
landbrood met tonijn en sesamcrème

Low Carb Eierwrap    € 9.00
met gerookte zalm, roomkaas, dille,
rucola en cherry tomaten

Broodje carpaccio  € 9.00
carpaccio, rucola, tomaat, pijnboompitten, 

Parmezaanse kaas en rucolacrème

PILOTENLUNCH
.. natuurlijk ook voor bemanning,  € 9.00
passagier en toeschouwer!

kopje soep, gemengde sla, 
landbrood met kroket en 
landbrood met kaas

Go vegan  € 9.00
Kopje soep, gemengde sla, 
Landbrood met vegan kroket 
en landbrood met vegan kaas en guacamole 

TOSTI’S

Klassieke Tosti € 5.00
kaas, ham of ham/kaas met ketchup 

De dubbeldekker € 7.50
2 plakken landbrood met ham en kaas,
bechamelsaus en een gebakken ei

UITSMIJTER
ham, kaas of ham/kaas          € 7.50                                          
op bruin of wit brood 

Kroketten

Bourgondisch               € 8.00                                                                                     
2 bourgondische kroketten                                                  

met bruin of wit landbrood 

Go Vegan  € 9.00                                          
met 2 vegan draadjesvlees kroketten 
met bruin of wit landbrood 

QUESADILLAS
Vanuit Mexico geland in Hoogeveen! Deze 
Mexicaanse  specialiteit is lekker als lunch of   
voor bij de borrel!                  

Quesadilla Kip               € 10.00                                          
tortilla, gekruide kipreepjes, 
Mexicaanse kaasmix en ui

Quesadilla Vega             € 10.00                                          
tortilla, tomaat, geroosterde groenten, 
Mexicaanse kaasmix en lenteui   
  
De quesadillas worden geserveerd met salsa, 
guacamole en zure room.

Probeer ook eens onze Quesadilla Appel bij 
de koffie, als dessert of als tussendoortje!

DE TWEE KLASSIEKERS

Kipsaté                                          € 14.00
saté van kippendij, seroendeng, kroepoek, 
atjar ketimun, geserveerd met boerenfriet 
en gemengde sla

Drentse Weideburger                                € 12.50
op een brioche broodje met sla, tomaat,  
dille chips, rode ui en tikka masalacrème, 
geserveerd met boerenfriet en gemengde sla

FLATBREAD SALADES
Ons Flatbread is flinterdun krokant brood 
gemaakt van biologisch tarwebloem en water.
Kies één van de volgende salade toppings  voor 
op het flatbread:

Gekruide kipreepjes       € 12.00
gemengde sla, paprika, pijnboompitjes,                              
tomaat, komkommer en kerriedressing

Vissalade  € 14.50
gemengde sla, gerookte zalm, tonijnsalade, 
gerookte forel en limoencrème

Go Vegan    € 12.00
gemengde sla, vegan feta, blauwe bessen, 
geroosterde tuinbonen, appel-avocado dressing 
en paprika

WIL JE ECHT    ?
De gerechten met het GRAAG! logo zijn net 
even anders, net even iets beter voor je lichaam 
en vaak net even gezonder! Deze visie is er 
eentje waar wij volledig achterstaan en de 
aankomende tijd verder uit gaan werken. 
Binnen GRAAG! staat duurzaamheid hoog in 
het vaandel. Wij passen de gerechten aan op het 
seizoen en doen zaken met lokale leveranciers. 


