Soepen
• Mosterdsoep

Met spekjes of gerookte zalm.

4.95

• Uiensoep

Gegratineerd met brood en kaas.

4.95

Voorgerechten
• Broodje ‘De Majesteit’

4.50

• Kipvleugels

6.50

• Champignons

7.50

• Bombe van carpaccio

8.50

Brood geserveerd met verschillende
huisgemaakte smeersels.
Geserveerd met chilisaus.
Gebakken in bierbeslag.

Van rund met een pestomayonaise,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas.

• Gamba’s

7.50

• Zalm tartaar

7.95

• Salade geitenkaas

8.95

• Salade tonijn

8.95

Gebakken in knoflookolie.
Gerookte zalm en wasabi mayonaise.

Gemengde salade met geitenkaas,
honing en walnoten.
Gemengde salade met tonijn, ui
en kappertjes.

Kindermenu
• Finding Nemo

7.50

• Alle kippetjes op een stok

7.50

• Tita toverstok

7.50

• Peter Pannenkoek

7.50

• Jabadabadoe kluif

7.50

Vissticks met friet.

Spies van frikandel, kipnugget en
gehaktballetje met friet.
Spareribs met friet.

Kip met satésaus en friet.

Met stroop of poedersuiker.

Kindermenu’s zijn voor kinderen tot 12 jaar. Het menu is incl. kinderijsje met verrassing.
Wilt u het kindermenu met uw voorgerecht mee, geef dit aan bij de bediening.
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel.

Hofstraat 124-126, 8261 BP Kampen, www.grandcafedemajesteit.nl

Hoofdgerechten Vlees
• Schnitzel ‘De Majesteit’

12.95

• Kipwrap

14.95

• Schnitzel ‘Onder de Toren’

12.95

• Spies ‘De Majesteit’

19.95

• Spare-ribs

15.95

• Runderstoofpot

17.50

• Agent in Burger

13.95

• Hoofdagent in Burger

17.95

Met spek, ui en champignons.
Saus bij uw schnitzel? Meerprijs 1,00.
Met saté-, peper- of champignonroomsaus.
Met unieke eigen marinade, geserveerd
met huisgemaakte knoflooksaus.

• Saté van de haas

14.50

Gemarineerd varkensvlees met satésaus
en mega kroepoek.

• Saté van de kip

14.50

Gemarineerde kipfilet met satésaus
en mega kroepoek.

• Kogelbiefstuk, Schotse Angus

19.95

Biefstuk (250 gram) met gebakken
champignons en pepersaus.

Gevuld met kip, groenten, kaas, tacosaus
en crème fraîche.
Een mix van vlees, circa 500 gram,
met saté-, peper- of champignonroomsaus.
Zalig zacht rundvlees, gestoofd in bier,
met groenten.
Huisgemaakte burger van 100% rundvlees
tussen een Italiaanse bol, geserveerd met
sla, tomaat, ui, spek en cheddarkaas.
Dubbele huisgemaakte burger van
100% rundvlees tussen een Italiaanse bol,
geserveerd met sla, tomaat, ui, spek
en cheddarkaas.

Hoofdgerechten Vis
• Gebakken zalmﬁlet

18.50

• Sliptong

16.50

Met citroenmayonaise.

Drie stuks, die je zelf mag fileren.

• Gamba’s

Gebakken in knoflookolie.

18.50

Hoofdgerechten Vegetarisch
• Pizza van Italiaans plat brood

Spianata met brie, rucola, walnoten en honing.

12.50

• Mexicaanse bonenschotel

Met chili bonen, kaas en tortillachips.

12.50

Nagerechten
• Dame blanche

6.00

• Dronken Sultan

7.00

Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom.
Malaga-ijs met boerenjongens, advocaat
en slagroom.

• Koﬃe ‘De Majesteit’

6.00

• Irish Coﬀee

6.00

Koffie met koffielikeur, slagroom,
glaasje water en chocolade boontjes.

Koffie met Wiskey en slagroom.

• Cheescake

5.50

• French Coﬀee

6.00

• Spekkoek

5.50

• Italian Coﬀee

6.00

• Walnoten-ijs

7.00

• Spanish Coﬀee

6.00

15.00

• Chouﬀe Coﬀee

6.00

Met vanille-ijs, roodfruit en slagroom.
Met vanille-ijs en slagroom.
Met noten, karamel saus en slagroom.

• Grand Dessert vanaf 2 personen
• Kinderijs met verrassing

2.75

Koffie met Grand Marnier en slagroom.
Koffie met Amaretto en slagroom.
Koffie met Licor 43 en slagroom.
Koffie met Chouffe likeur en slagroom.

Alle hoofdgerechten, vlees, vis en vegetarisch, worden geserveerd met bijpassend garnituur.
Alle nagerechten worden geserveerd met verse slagroom.
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel.

