Soepen
• Mosterdsoep

4.95

Keuze uit spekjes of zalm.

• Tomatensoep met room

4.95

Voorgerechten
• Broodjes ‘De Majesteit’

4.50

• Kipvleugels

6.50

Geserveerd in knoflookolie en aioli.

Heerlijke kipvleugels geserveerd met chilisaus.

• Champignons

7.50

Gegratineerd met kaas in knoflookkruidensaus.

• Carpaccio

Carpaccio van rund met een pestomayonaise,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas.

8.50

• Gamba’s

7.95

• Salade ‘De Majesteit’

9.00

• Salade kip

7.50

Brood geserveerd met kruidenboter
en tapenade.

Salade met gerookte zalm.

Salade met kip.

Kindermenu
• Finding Nemo

7.95

• Alle kippetjes op een stok

7.95

• Tita toverstok

7.95

• Peter Pannenkoek

7.95

• Jabadabadoe kluif

7.95

Zalm met frites.

Spies van verschillende soorten vlees
met frites.

Spare ribs met frites.

Sate van kip met frites.

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

• Schnitzel ‘Onder de Toren’

12.95

Met spek, ui en champignons.

Met saus naar keuze:
saté, peper of champignon-room.

• Spare-ribs

15.95

• Saté van de haas

14.50

• Saté van de kip

14.50

Met huisgemaakte knoflooksaus.

Gemarineerd varkensvlees met satésaus.

Gemarineerde kipfilet met satésaus.

• Biefstuk

19.95

Biefstuk in roomboter gebakken,
met champignons en pepersaus.

• Kipwrap

14.95

• Spies ‘De Majesteit’

19.95

• Agent in Burger

13.95

• Hoofdagent in Burger

17.95

Wrap met kip, groenten, kaas, tacosaus
en crème fraîche.

Voor de grote eter.
Een mix van vlees circa 500 gram, met saus
naar keuze: saté, peper of champignons.

Huisgemaakte burger van 100% rundvlees
op een Italiaanse bol.

Dubbele huisgemaakte burger van
100% rundvlees op een Italiaanse bol.

Hoofdgerechten Vis
• Gebakken zalmfilet
Met citroen mayonaise.

17.50

• Gamba’s

Gebakken in knoflook olie.

17.50

Hoofdgerechten Vegetarisch
• Groentewrap

Wrap met groenten, kaas, tacosaus en
crème fraîche.

14.95

• Pasta geitenkaas

Met walnoten en Parmezaanse kaas.

14.95

Nagerechten
• Dame blanche

6.00

• Cheescake

3.50

• Citroenijs

7.00

• Kinderijs met verrassing

2.75

• Dronken Sultan

7.00

• Koffie & Sweet Bites

5.50

• Sorbet

6.50

Vanille-ijs met chocoladesaus.

Met een glaasje Limoncello.

Malaga-ijs met boerenjongens.

Vanille-ijs met divers fruit.

Met roodfruit.

Koffie met een bol ijs en een stukje brownie.
Meerprijs cappuccino of latte macchiato 0.50.

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

