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   Vegetarisch     Bereid in de houtskoolgrill     
Heeft u een allergie of dieetvoorkeur?  Laat het ons weten.

   @LeJournalLelystad     @grandcafelj    grandcafelj.nl

Al ons vlees wordt bereid op onze authentieke houtskoolgrill, 
wat resulteert in een ongeëvenaarde smaak! De bijzondere  
lichtrokerige smaken en specifieke grill accenten aan gerechten 
proef je nergens anders in deze stad.

Ook ons huisgemaakt flatbread wordt hierin bereid. Deze 
gebruiken we voor de lekkerste lunchgerechten, maar ook  
bijvoorbeeld bij de soep. 

Bekijk het menu en ontdek de bijzondere gerechten.



LUNCh
BITES
Brioche met gebakken ei,  5 
ham en of kaas  

Brioche met gehaktbal  6

Brioche met pulled porc 7,5

Brioche tuna melt 7,5

Brioche carpaccio  9,5 
met pesto of truffelmayo

Flatbread met hete kip  8,5 
en mango chutney

Flatbread met teriakki beef 10

Flatbread met warm gerookte 10 
zalm en tzazikki

Flatbread met hummus en  7,5 
gegrilde groenten  

Flatbread met cha sieuw 7,5 
geroosterd in de houtskool oven

Brioche capresse   7,5

2 rundvleeskroketten met brood of friet   8,5

2 garnalenkroketten met brood of friet  9,5

Clubsandwich met kip en spek  11 
geserveerd met huisgemaakte friet

Clubsandwich gerookte zalm  13,5 
geserveerd met huisgemaakte friet

Quesadilla  met pulled chicken 8,5 
Tortilla wrap, kaas,pulled-chicken,  
kidney beans, mais en tomatensalsa

Quesadilla met pulled porc         8,5 
Tortilla wrap, kaas, pulled porc,  
kidney beans, mais en bbq saus

Vega Quesadilla    8,5 
Tortilla wrap, jack fruit, kaas, mais  
kidney beans en tomatensalsa

TOSTI’S 
VAN HUISGEMAAKT FLATBREAD    

Kaas   4,5
Ham/kaas 5,5
Kaas/salami 5,5
Geitenkaas en honing   6

SOEPEN  

Tomatensoep    5
Tomatensoep met gehaktballetjes  6
Uiensoep met kaascrouton    6
Soep van de dag  6

met huisgemaakt flatbread  + 1

SALADE’S 
 XL

Geitenkaas met spek  7,5   9,5 
en honing

Warm gerookte zalm  9,5  11,5 
en tonijn

Caprese 7,5   9,5

Carpaccio, oude kaas,  9   11 
pijnboompit en  
truffelmayonaise

Krokante kip, mango 9   11

Teriaki beef 10  12,5

Hummus en gegrilde groenten   9  11

Met brood    + 1

LOADED
FRIES 
HUISGEMAAKTE POLDERFRIET

Pulled chicken, krokante ui,         7,5 
mayonaise en pindasaus 

Pulled porc ,augurk, krokante ui,  7,5 
mayonaise  en barbecuesaus  

Rendang, verse atjar, krokante  10 
ui en mayonaise    

Klassiek stoofvlees en mayonaise   9,5

Italian Truffel, Parmezaanse kaas  8,5 
en truffelmayonaise   

FLAMM-
KUCHEN  

AAN TE VULLEN MET UW EIGEN SIDES

Loraine 8,5 
Crème fraîche, spek, kaas en ui

Geitenkaas    9,5 
Crème fraîche, walnoot en honing

Tonijn 9 
Crème fraîche en kaas

Pulled chicken 9 
Crème fraîche, kaas en champignons

Pulled porc 9 
Crème fraîche en barbecuesaus 

Mozarella   8,5 
Crème fraîche en tomatensalsa

BURGERS   
BEREID IN DE HOUTSKOOLGRILL     
AAN TE VULLEN MET UW EIGEN SIDES
( 150 gr black angus meat )

Super size double burger  + 4,5

Extra topping  + 1 
kaas, spek of gebakken ui 

Plain burger  6 
Burger, augurk, ketchup en mosterd

Classic beef  8 
Burger, sla, augurk, tomaat en LJ-saus

Texas beef 9,5 
Burger, pulled porc, augurk  
krokante ui en barbecuesaus

Rendang beef 10 
Burger, rendang, atjar en LJ-saus

Crispy chicken 8 
Krokante kipburger, sla, augurk,  
tomaat en remouladesaus

Vega burger beyond meat    9 
Sla, augurk, tomaat en remouladesaus

Burger van de week  
Zie krijtbord

SIDES
 
Friet klein met mayonaise  3,5
Friet groot met mayonaise  4,5
Patatas bravas met mayonaise  4,5
Gegrilde groenten  4
Mais kolf met zoute roomboter  2,5
Gemengde groene salade  3
Salade van het seizoen  4,5

SAUZEN
Mayonaise 0,75
Ketchup/curry 0,75
Pindasaus 1
Joppiesaus 0,75
Peperroomsaus 1,25
Champignonroomsaus 1,25

LJ  
SPECIALS  

AAN TE VULLEN MET UW EIGEN SIDES

BEREID IN DE HOUTSKOOLGRILL    
Zalmmoot met hollandaisesaus   13,5

Zeebaars met tomatensalsa 12,5

Kipsate, pindasaus, atjar     11  
en kroepoek

Grilspies van varkenshaas  12,5 
en diamanthaas met cocktailsaus    

Sticky ribs met knoflook 15,5  
en barbecuesaus  

Surf & Turf diamanthaas met  15,5 
gamba’s en warme knoflooksaus

Super malse grain feeded bavette steak 
met peper- of champignonroomsaus 
100 gram  12,5 
200 gram   16,5 
300 gram    21,5

Fish and chips   11,5

LJ fried chicken boneless strips  9,5

POKÉ  
BOLWS
Gamba met sushirijst, diverse frisse   12,5 
garnituren en citroenmayonaise

Pulled chicken met sushirijst, diverse  10,5 
frisse garnituren en tomatensalsa

Pulled porc met sushirijst, diverse  10,5 
frisse garnituren en barbecuesaus

Zalm met sushirijst, diverse frisse  12,5 
garnituren en citroenmayonaise

Jack fruit    met sushirijst, diverse  11,5 
frisse garnituren en tomatensalsa

DESSERTS
Dame blanche  5,5

Salty caramel banana  6,5 
met vanille-ijs  

Parfait mango/passievrucht  6,5

New york cheesecake  7 
met vruchtencoulis

Moulleux au chocolat  7,5 
met gemarineerde gegrilde ananas

drinkS
Liever een cocktail  of een vers gezet kopje  
koffie na? Bekijk dan onze drankkaart.


