
Eet smakelijk Bon appétitGuten appetit Buen provecho 

OPENINGSTIJDEN

Dagelijks geopend vanaf  

10.00 uur. De keuken van  

12.00 tot 21.00 uur.

www.grebbelounge.nl

MENU

DRANKEN KOFFIEKAART

FRISDRANK
Pepsi cola Max | Bitter lemon | Tonic | Sinas | 7Up | Sourcy Blauw/Rood 2,60 
Cassis | Lipton ice tea Green/Peach | Rivella | Ginger ale 2,75  
Chocomel | Fristi 2,60 
Melk 2,35
Sourcy pure mineraalwater 0,75L 5,95
Verse jus d’orange 3,95
Appelsap | Tomatensap 2,60

BIEREN 
Tap

Grolsch Premium Pilsner 2,60
Grolsch Premium Pilsner vaasje 2,85
Grolsch Premium Pilsner 0,5 l 4,75
Grolsch Puur Weizen 4,50
Grolsch Puur Weizen 0,5 l 6,25
Grimbergen Dubbel 4,75
Hert Radler bier 2% 3,95
Fles

Grimbergen Tripel 4,75
Grimbergen Blond 4,50
1551 Scherpenzeel Diep Blond 4,75
Grolsch Radler 0.0% 3,95
Grolsch 0.0% 2,95

WIJNEN
Wit  

Pier Sauvignon blanc, Frankrijk 3,95 21,75
Pier Chardonnay, Frankrijk 4,50 24,75
Nius Sauvignon blanc-Verdejo, Spanje 5,50 28,50
Sanziana Pinot Grigio Banat, Roemenië 4,25 23,75
Rosé

Pier Syrah rosé, Frankrijk 3,95 21,75
M

a

D rosé Provence, Frankrijk        5,50 28,50
Sanziana Pinot Grigio Rose Banat, Roemenië 4,25 23,75
Rood

Pier Merlot, Frankrijk 3,95 21,75
Je Nius Tempranillo-Graciano, Spanje 5,50 28,50
El Gringo Temptralino Vino de Tierra de Castilla, Spanje 5,50 28,50
Imuri Primitivo| Puglia, Italia 4,75 25,50
Sanziana Pinot noir Banat, Roemenië 4,25 23,75
Zoet

Tolltraum, Duitsland 3,95 21,75
Donna Dolca moscato, Spanje 5,95
Mousserend

Cava Masia de la Luz Branco, Spanje 5,95 37,50
Cava Masia de la Luz Rose, Spanje 5,95 37,50
Champagne Beaumet, Frankrijk  64,50

KOFFIE
Caffè crème   2,55
Cappuccino  2,85
Espresso  2,55
Doppio dubbele espresso 3,80
Caffè latte espresso, opgestoomde melk 2,85
Latte macchiato opgestoomde melk, espresso, melkschuim 3,60
Espresso macchiato espresso, melkschuim 2,65
Flat White dubbele espresso, opgestoomde melk 3,90

THEE
Legend Finest thee diverse smaken 2,55
Verse munt thee met honing 3,45
Verse Gember thee  3,45

WARME CHOCOMELK
Warme chocomelk milk  3,95
Warme chocomelk pure  3,95
Warme chocomelk white 3,95
Met slagroom  0,55
Met slagroom en rum     2,75

SPECIALE KOFFIE
Louis’ coffee   Grand Marnier 7,25
Enrico’s coffee   Tia Maria 7,25
Grebbe coffee   Kahlùa & Wodka 7,25
Cunningham’s coffee   Whiskey 7,25 
Cobus’ coffee  Ketel 1 7,25

GEBAK
Appeltaart  3,25
Slagroom  0,55
Diverse soorten gebak   3,75
Muffin van de dag  2,75
Bonbons per stuk  1,50
Bonbons per 6  8,50 

Welkom bij Restaurant Grebbelounge. Onze gerechten nemen u mee naar 

vier landen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Grebbelinie.

Tegelijkertijd werken we met producten uit deze streek. U kunt bij ons 

een keuze maken uit een van onze heerlijke gerechten of een menu 

samen stellen voor een vaste prijs. Voor de grotere eters serveren we 

BUNKER gerechten en voor de kleintjes onder ons hebben we een 

bunkertjes menu. Alles draait bij ons om beleving en culinair genieten op 

een historische locatie met een verhaal. Wilt u het verhaal van de houten 

soldaten ontdekken breng dan een bezoek aan het bezoekerscentrum.

DIEET INFORMATIE

  Vegetarisch

  Bevat lactose

  Bevat gluten



BUNKER GERECHTEN

GREBBELOUNGE BURGERS

MAALTIJDSALADES

LUNCHLOUNGE & DINER LOUNGE & D INER SPECIALS

Geserveerd met friet

Grebbeburger 200 gram | MRY | cheddar | smokey cocktailsaus | 

Fried pickles | spek   16,50

Jan’s kipburger 180 gram | cheddar | smokey cocktailsaus | Fried pickles | 

spek    15,50

Visburger 180 gram | kabeljauw | smokey cocktailsaus | Fried pickles | 

rode ui    16,50

Vega burger 120 gram | sla | tomaat | komkommer | smokey cocktailsaus | 

cheddar     14,50

Geserveerd met friet

Carpaccio | pijnboompitten | Parmezaanse kaas | truffelmayonaise   13,50

Chevre chaud | geitenkaas | honing | walnoten   13,50

Salade ger. forel | appel | kruiden | crostini   12,50

Caesar salade Vega | romanesco | Parmezaanse kaas     11,50

Caesar salade | kip | romanesco | Parmezaanse kaas     12,50

Salade vis | ger. forel | ger. zalm | gegr. tonijn | safraanmayo  15,50

Gerookte zalm | citroen | kappertjes | safraanmayo  14,50

BITES

Bitterballen | 8 stuks  7,50

KaasTengels | 8 stuks 7,50

Vlammetjes | 8 stuks  7,50

Butterfly garnalen | 8 stuks 8,50

Grebbemix | 8 stuks 8,00

Nacho’s | kaas | crème fraise | jalapenos | guacamole | tomatensalsa    6,50

Hollands plateau | bitterballen | kaas | worst | Amsterdamse uien | augurk 10,50

Grebbeplank | gerookte zalm | brood | tapanade | kruiden boter | aoili | 

Spaanse balletjes | kipkluifjes | bitterballen | nacho’s | kaastengels  19,50

Brood met smeersels | tapenade | kruidenboter | aioli   5,75 

Ciabatta | ingesneden en gevuld met verse kruiden, kaas    4,75

 

VOORGERECHTEN
Carpaccio xl | Parmezaanse kaas | pijnboompitten | 

truffelmayonaise  11,00 

Gamba’s | krokant | teriyaki | noedels  12,50 

Caesar salade | kip | romanesco | Parmezaanse kaas   10,50

Mosterdsoep | Frans | truffel | spekjes | crème fraise  6,00  

Chevre chaud | Geitenkaas | honing | walnoten  11,00

 
HOOFDGERECHTEN
Geserveerd met groenten en aardappel garnituur op bord en een 

puntzak friet met mayonaise. 

Mixed grill | ribbetjes | biefstuk | kipspies | smokey cocktailsaus  18,50

Zalm | gegrild | dille | bosui | limoen 19,50

Kipspies | satésaus | casava | zoete zure komkommer  18,00

Biefstuk 200 gram | gebakken | eigen jus | wit boerenbrood  22,50

Tonijn | gegrild | sesam | zoetzure groenten | teriyaki  25,00

NAGERECHTEN 

Cheesecake | witte chocolade | Bastogne | slagroom   7,25

Crème brulee | catalana | rietsuiker | bloedsinaasappel   7,25

Sorbet | vers fruit | slagroom | kletskop   7,25

Casata ijs | chocolade | ijssoorten | crunch   7,25

EXTRA BIJ TE BESTELLEN
Friet | salade 4,00

VOORGERECHTEN 
Pommodori soep | tomaat | basilicum   5,50

Carpaccio | Parmezaanse kaas | pijnboompitten | truffelmayonaise  8,50

Caesar salade Vega | romanesco | Parmezaanse kaas    8,50

Salade ger. forel | appel | kruiden | crostini  8,50

HOOFDGERECHTEN
Geserveerd met groenten en aardappel garnituur op bord.

Grebberibs | recept van de chef | knoflook en cocktail saus  17,00

Boeren hoender | roseval | kerrie saus  17,50

Makreel | anti-boise | gegrild | wortelchips  17,50

Quiche | prei | oude kaas | tomaat   16,50

NAGERECHTEN
Dame blanche | chocolade | vanille-ijs | slagroom  6,50

Fruitsoepje | cassissorbetijs | kletskop  6,50

Voor Social Deal geldt dat dit menu te combineren is met de specials of een bunker 
gerecht naar keuze, tegen een meerprijs van 50% van het originele bedrag van het 
door u gekozen gerecht. Voor de Grebbelounge burgers en maaltijdsalades geldt een 
meerprijs van 25% van het originele bedrag van het door u gekozen gerecht. 

3 gangen 
keuzemenu 26,50

Geserveerd met friet

Biefstuk 400 gram | gebakken | eigen jus | wit boerenbrood  32,50

Kipspies 4 spiezen | satésaus | casava | zoete zure komkommer  24,00

Grebberibs 1 kilo | recept van de chef | knoflook en cocktail saus   25,00

Carpaccio xxl | parmezaanse kaas | pijnboompitten | truffelmayonaise  19,50

BOERENBROOD  wit | bruin 
Gerookte zalm | citroen | kappertjes | Safraanmayo 10,50

Carpaccio | pijnboompitten | Manchego | balsamico dressing  10,50

Geitenkaas | honing | walnoten  10,50 

Gezond | ham | kaas | ei | mayonaise   9,50

SOEPEN
Pommodorisoep | tomaat | basilicum    5,50 

Mosterdsoep | Frans | truffel | spekjes | crème fraise   6,00    

SALADES  met wit/bruin boerenbrood 
Carpaccio | pijnboompitten | Parmezaanse kaas | truffelmayonaise  11,50 

Chevre chaud | geitenkaas | honing | walnoten   11,50 

Salade ger. forel | appel | kruiden | crostini  10,50 

Caesar salade Vega | romanesco | Parmezaanse kaas    10,50 

Caesar salade | kip | romanesco | Parmezaanse kaas   11,50 

Salade vis | ger. forel | ger.zalm | gegr. tonijn | safraanmayo 13,50

Gerookte zalm | citroen | kappertjes | safraanmayo 12,50

WARME GERECHTEN 
Uitsmijter | kaas | ham | brood   9,25

Grebbetosti | ham | kaas | curry   5,25

Broodje Hot pulled chicken | cheddar | rode ui   11,00

Binnenveldse kroketten | brood | mosterd   9,75

Rondje Grebbelinie | kroket | gebakken ei | mosterdsoep   10,50


