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Ontbijt – lunch - High Tea
Sfeervolle en gezellige locatie!
Aan de rand van ’t Gooi in Eemnes op een steenworp afstand van knooppunt A1-A27 ligt het
klassieke Grandcafé Boutique Hotel Eemland.
Door haar centrale ligging leent Grandcafé Boutique Hotel Eemland zich bij uitstek voor een
gezellige brunch of lekkere high tea. Op aanvraag verzorgen wij voor u ook een ontbijtbuffet
vanaf 07.30 uur.
Grandcafé Boutique Hotel Eemland beschikt over twee zalen, restaurant, twee terrassen en
9 luxe hotelkamers.
Ons ‘achterterras’, onze zalen en hotelkamers zijn voor u exclusief te reserveren.
De brunch/lunch en high tea kunnen wij voor u serveren in diverse vormen. Wij bieden u
hierbij een greep uit ons assortiment.
Wij ontvangen u graag om alle mogelijkheden te laten zien en uw wensen te bespreken. Wij
stellen geheel vrijblijvend een offerte naar uw wensen op.
Laat u verrassen door de vele mogelijkheden bij Grandcafé Boutique Hotel Eemland.

High tea
Voor een High tea geld een minimum aantal van 2 personen.
De gemiddelde tijdsduur is 1 ½ tot 2 uur.

Brunch/lunch
Voor een brunchbuffet geld een minimum aantal van 15 personen.
De gemiddelde tijdsduur is 2 tot 3 uur.
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Feestelijke ontvangst mogelijkheden
Wanneer u uw gasten feestelijk wilt ontvangen hebben wij diverse mogelijkheden.
*Glas prosecco
*Glas Kir Royal (prosecco met crème de cassis)
*Glas Champagne
*Petit four (klein ambachtelijk gebakje voor bij koffie/thee)
*Gesorteerd gebak (divers soorten ambachtelijk gebak voor bij koffie/thee)

€4,25 per glas
€4,50 per glas
€7,25 per glas
€3,25 per stuk
€4,00 per stuk

Start of sluit af met een borrel
-zoutjes/nootjes op tafel
-gemengde warme bittergarnituur
-Canapé carpaccio met truffelmayonaise
-wrap gevuld met gerookte zalm
€5,50 p.p.
Voor een uitgebreide keuze uit onze borrelhapjes verwijzen wij u graag naar de laatste
pagina.

Grandcafé Eemland is aangesloten bij Koninklijk Horeca Nederland. Wij hanteren de uniforme voorwaarden van Koninklijk
Horeca Nederland [downloaden www.khn.nl/uvh-nl\. Dit arrangement is opgesteld voor 2021.

3755 AR – Tel. 035-531 58 64 – info@grandcafe-eemland.nl – www.grandcafe-eemland.nl

Ontbijtbuffet standaard
De prijs van dit buffet is gebaseerd op minimaal 15 personen en te reserveren
vanaf 07.30 uur op aanvraag.
Broodsoorten
*Zachte en harde mini bolletjes
*Mini croissants
*Rustiek brood sneeën en bollen
*Ontbijtkoek - beschuit - crackers - roggebrood
Vleesbeleg
*3 soorten vleesbeleg (ham, kiprollade en salami)
Vegetarisch beleg
*Jonge kaas/ oude kaas (V)
*Roombrie (V)
Zoet beleg
*Diverse soorten jam (V)
*Hagelslag melk/puur/vruchten (V)
*Nutella pasta (V)
*Pindakaas (V)
*Honing (V)

Rauwkost
*Tomaat en komkommer (V)
Warme gerechten
*Roerei met bacon
*Gekookte eitjes (V)
Ontbijt
*Melk met diverse ontbijtgranen
*Verse yoghurt
*Granola en muesli mix
*Vers fruit salade
-Standaard € 15,50 per persoon exclusief dranken
-All-inclusief €22,50 per persoon 2 uur durend
*All-in arrangement: koffie, thee, jus d’orange en melk.

(V)= vegetarische gerechten.
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Brunch/lunch standaard
De prijs van dit buffet is gebaseerd op minimaal 15 personen.
Broodsoorten
*Zachte en harde mini bolletjes
*Mini croissants
*Rustiek brood sneeën en bollen
*Ontbijtkoek - beschuit - crackers - roggebrood
Vleesbeleg
*3 soorten vleesbeleg (ham, kiprollade en salami)
Vegetarisch beleg
*Jonge kaas/ oude kaas (V)
*Roombrie (V)
Zoet beleg
*Diverse soorten jam (V)
*Hagelslag melk/puur/vruchten (V)
*Nutella pasta (V)
*Pindakaas (V)
*Honing (V)

Rauwkost
* Saladebar met verschillende sla soorten, tomaat, komkommer, fetakaas, olijven,
zongedroogde tomaatjes en geserveerd met diverse soorten dressing (V)
Warme gerechten
*Rundvleeskroketten
*Aardappel kroketjes (V)
*Tomatensoep

Standaard € 19,00 per persoon exclusief dranken
All-inclusief €29,50 per persoon 2 uur durend
All-inclusief €34,50 per persoon 3 uur durend
All-inclusief €39,50 per persoon 4 uur durend
*All-in arrangement: inclusief Hollands drankenassortiment, koffie, thee, jus d’orange en melk.

(V)= vegetarische gerechten.
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Aanvulling brunch buffet
Broodsoorten
*Mini Ciabatta broodjes €0,50 p.p.
*Ambachtelijk stokbrood wit €0,50 p.p.
*Flatbread stukjes (Italiaans brood op een steen gebakken) €0,50 p.p.
Broodsoorten zoet
*Mini koffiebroodje maple pecan €0,75 p.p.
*Mini chocoladebroodje €1,00 p.p.
*Mini krentenbolletjes €0,75 p.p.
*Mini berliner bol met jam €1,00 p.p.
*Pancakes met Ahornsiroop €0,75 p.p.
*Mini donuts €0,75 p.p.
*Mini rozijnenbroodjes €0,50 p.p.
*Mini kaneelbolletjes €0,75 p.p.
*mix van bovenstaande mini zoete broodjes €1,25 p.p.
Vleesbeleg
*Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, zontomaatjes, pijnboompitten en pesto €1,25 p.p.
*Rosbief met truffelmayonaise €1,00 p.p.
*Rauwe Italiaanse ham €1,25 p.p.
*Ambachtelijke Amsterdamse ossenworst met rode ui en mosterd €1,25 p.p.
*Filet American met gesnipperde uitjes en ei €0,75 p.p.
*Kalfsfricandeau rosé gebraden met tonijn €1,00 p.p.
Soep
*Tomatensoep €2,50 p.p.
*Uiensoep €2,75 p.p.
*Seizoensoep €2,75 p.p.
Visgerechten
*Zalmsalade met plakjes gerookte zalm €2,25 p.p.
*Hollandse haring met uitjes en zuur €1,00 p.p.
*Gerookte forel met citroenmayonaise €1,75 p.p.
*Hollandse garnalenkroketjes met cocktailsaus €1,50 p.p.
*Rivierkreeftgarnaaltjes met cocktailsaus en partjes citroen €1,75 p.p.
*Hollandse garnalen met cocktailsaus en citroen €3,25 p.p.
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Vegetarisch beleg
*Oude kaas plakken €1,00 p.p. (V)
*Mozzarella -tomaat plakjes met pesto €1,25 p.p. (V)
*Eiersalade met bieslook en kerrie €1,00 p.p. (V)
*Hummus met zongedroogde tomaatjes €0,75 p.p. (V)
Salades
*Griekse salade met fetakaas, tomaat, komkommer en dressing €0,75 p.p. (V)
*Waldorfsalade met rozijnen, mandarijn en walnoten €1,00 p.p. (V)
*Spinazie salade met geitenkaas, walnoten en honing-mosterd dressing €1,00 p.p. (V)
*Aardappelsalade met Griekse yoghurt appel, augur, zilveruitjes en tuinkruiden €1,25 p.p.(V)
*Couscous salade met noten, rozijnen, komkommer, tomaatjes, rode ui en feta €1,50 p.p. (V)
Warme gerechten
*Mini Saucijzenbroodjes €1,25 p.p.
*Pasteitje met champignonragout €1,75 p.p. (V)
*Roerei mer gebakken bacon €1,50 p.p. (V)
*Gekookte eitjes €0,50 p.p. (V)
*Malse kippendijen stukjes met satésaus en knapperige uitjes €1,25 p.p.
*Mini hamburgers €1,25 p.p.
*Mini runder worstjes €1,25 p.p.
Nagerecht
*5 verschillende smaken schepijs met slagroom €3,75 p.p.
*vers fruit €2,00 p.p.
*Huisgemaakte frisse Cheesecake met bloedsinaasappelsaus €2,50 p.p.
*Omelet Siberiënne (vanille ijstaart) €3,00 p.p.
*Chocolademousse mix wit en melk €1,50 p.p.
*Oma’s huisgemaakte appelcarré in stukjes €1,50 p.p.
*Selectie van kleine zoete taartjes/cakejes op etagères geserveerd €4,50 p.p.
*Kaasplank met kletsenbrood, 4 soorten kaas, fruit en appelstroop €4,75 p.p.
*Alle prijzen achter de gerechten zijn toegevoegde prijzen bovenop het standaard buffet.
U kunt naar wensen ook gerechten omruilen uit het standaard buffet. Wij maken hiervoor
voor u een prijsopgave.
Uiteraard kunt u ook geheel uw eigen buffet samenstellen en maken wij hiervoor voor u een
persoonlijke offerte.
** Alle gerechten met een (V ) zijn vegetarisch.
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Lunchmenu
Vanaf 10 personen.
Komt u met een groter gezelschap lunchen en wilt u graag vooraf een menu afspreken waar
uw gasten uit kunnen kiezen dan hebben wij voor u vast een keuze suggestie gemaakt.

Lunchmenu standaard
Lunchmenu 2-gangen €16,50 p.p exclusief dranken:
kopje soep
met stokbrood keuze uit: Tomatensoep of Uiensoep
broodje of salade keuze:
*2 kroketten op witte sneeën brood geserveerd met mosterd
*Broodje geitenkaas met walnoten en honing op ambachtelijke bruine bol (vegetarisch)
*Broodje carpaccio Eemland met truffelmayonaise op ambachtelijke bruine bol
*Broodje Huisgemaakte tonijnsalade op ambachtelijke lichte bol
*Salade geitenkaas met walnoten, gevulde salade en honingmosterd dressing (vegetarisch)

Lunchmenu uitgebreid
Lunchmenu uitgebreid €22,50 p.p. exclusief dranken:
kopje soep
met stokbrood keuze uit: Tomatensoep of Uiensoep
warm lunchgerecht of salade:
*Saté van Kippendijen met kroepoek, frietjes en salade
*Eemland hamburger met bacon, Cheddar kaas, sla, tomaat, ui, augurk en BBQ saus
*Gebakken zalm met Oosterse boter, friet en salade
*Spareribs met twee soorten sausjes, friet en salade
*Salade geitenkaas met walnoten, gevulde salade honingmosterd dressing (vegetarisch)
*Salade ossenhaas met noten, paprika, lente-ui, champignons en Teriyaki saus
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High Tea Eemland
De High tea kunt u reserveren vanaf 2 personen.
Wij serveren de high tea voor u in 3-gangen. Wanneer u alles in één gang uitgeserveerd
wenst of andere wensen heeft geef het gerust aan ons door.
Gang 1

*Mini zacht broodje carpaccio truffelmayonaise
*Mini zacht broodje gerookte zalm met citroenmayonaise
*Mini zacht broodje jonge kaas met mosterdmayonaise (V)
Gang 2

*Tomatensoepje
*Saucijzenbroodje
*Geitenkaas kroketje met mosterdmayonaise (V)
*mini quiche
Gang 3
*Scones met clotted cream en verschillende soorten jam (V)

*Aardbeienmousse met witte chocola (V)
*brownie en blondie (V)
*Slagroom soesje(V)

Standaard € 24,50 per persoon inclusief koffie/thee onbeperkt
All-inclusief €32,50 per persoon 1 ½ uur durend
All-inclusief €35,50 per persoon 2 uur durend
All-inclusief €40,50 per persoon 3 uur durend
*All-in arrangement is inclusief Hollands drankenassortiment en koffie/thee.
** Alle gerechten met een (V ) zijn vegetarisch.
Feestelijk ontvangst
*Glas prosecco

€4,25 per glas

*alle gerechtjes worden geserveerd op etagères
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Drankentarieven
Koffie en thee
Frisdranken
Jus d’orange
Huiswijn per glas
Huiswijn per fles
Bier
Port, sherry, vermout v.a.
Jenever v.a.
Rum, gin, wodka vanaf
Likeuren, whisky, cognac vanaf

€ 2,70
€ 2,75 per glas
€ 2,75 per glas
€ 4,00
€ 21,50
€ 2,75 per glas
€ 3,95 per glas
€ 3,35
€ 4,50
€ 4,50

Drankenarrangement
Verlenging op het drankenassortiment van voorgaande arrangementen, bestaande uit onbeperkt:
huiswijnen, bier, frisdranken, vruchtensap, port, sherry, vermout en jenever.
Arrangement ½ uur
Arrangement 1 uur
Arrangement 1,5 uur
Arrangement 2 uur
Arrangement 3 uur
Arrangement 4 uur
Arrangement 5 uur
Arrangement 6 uur

€ 5,00
€ 11,00
€ 14,00
€ 17,00
€ 23,00
€ 29,00
€ 34,00
€ 38,00
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Prijzenlijst Borrelhapjes
vlees
Schaal bittergarnituur warm gemengd (50 st.)
Schaal bittergarnituur koud gemengd (50 st.)
Mini canapé met carpaccio en pesto
Mini saucijzenbroodjes met rundergehakt
Bami en nasiballetjes met chilisaus (12 st.)
Canapé met steak tartaar en truffel
Canapé met filet American, rode ui en kappertjes
Canapé met rauwe Italiaanse ham en zontomaatje

€
€
€
€
€
€
€
€

49,50 per schaal
39,50 per schaal
1,75 per stuk
1,50 per stuk
8,75 per schaal
2,00 per stuk
1,75 per stuk
1,75 per stuk

vis
Wraps ingerold met gerookte zalm (á 2 p.p.)
Gefrituurde gambastaartjes met chilisaus (8 st.)
Canapé met zalmsalade
Canapé met huisgemaakte tonijnsalade
Blini met mierikswortel en gerookte zalm
Mini sandwich gerookte zalm, kruidenkaas

€
€
€
€
€
€

1,25 per persoon
9,75 per schaal
1,75 per stuk
1,50 per stuk
1,75 per stuk
1,75 per stuk

€
€
€
€
€

8,50 per schaal
9,50 per schaal
6,50 per 10 personen
1,50 per stuk
1,25 per stuk

Vegetarisch
Groente loempiaatjes (10 stuks)
Mini kaas soufflés (10 stuks)
Crudité groente met dip
Canapé met humus en gedroogde tomaat
Mini sandwich met kaas en mosterdmayonaise

Combinatie borrelgarnituur
-zoutjes/nootjes op tafel
-gemengde warme bittergarnituur
-Canapé carpaccio met truffelmayonaise
-wrap gevuld met gerookte zalm
€5,50 p.p
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