
	 Belegde	broodjes
•  Flammkuchen caprese, crème fraîche, pomodori tomaat, buffelmozzarella, 
 basilicum en oregano-olie € 7,50
• Flammkuchen mediterranee, crème fraîche, rauwe ham, gemarineerde olijven  
 en olie van Spaanse peper € 7,00
• Focaccia Frankrijk, met brie, zongedroogde tomaat, rucola en pijnboompitten (uit de oven)  € 8,00                                                                                                    
• Bruine bol carpaccio, van ossenhaas met Grana Padano en pesto-olie €	 9,50     
• Zalmtrio, geroosterd witbrood met zalmsalade, huisgemaakte gravad lax  
 en gerookte zalm en mayonaise van wasabi € 9,00
• Bruine bol gevuld met geitenkaas, met een salade van rucola, gekarameliseerde walnoten en appel € 7,50
• Ciabatta Tonijn, met licht pittige huisgemaakte tonijnsalade € 7,50 
• Twee runderkroketten, wit of bruin brood, mosterd en boter € 7,00
• Tosti XL de luxe, met ham, kaas, salami, rode ui en smoked barbecuesaus € 6,00
• Gezonde stok, met ham, kaas, gemarineerde tomaat, ei en sla € 6,00

	 Eiergerechten
• Gronings twaalf uurtje, eierbal, Groninger mosterdsoep, sneetje brood gerookte ham € € 9,50
• Twaalf uurtje, soep van de dag, sneetje brood met kroket en een kleine uitsmijter met ham en kaas € 9,00
• Uitsmijter Time Out, met ham, kaas en rosbief  €  8,00
• Uitsmijter ham & kaas € 7,50
• Uitsmijter rosbief  €  7,50

	 Stokbrood	of	warm	apostelbrood	(meerprijs €	2,-)	met...
• Kruidenboter € 5,00
• Tomatentapenade € 5,00
• Alioli € 5,00
• Kruidenboter, tomatentapenade en alioli € 6,00
• Broodplank met drie soorten brood en smeerseltjes € 6,50

	 Soepen
• Groninger mosterdsoep, met groene kruiden en gebakken spekjes € 5,00
• Tomatensoep van pomodori tomaten & basilicum € 5,00 
• Soep van de dag € 4,50

	 Koude	lunchgerechten
• Salade met tomaat, komkommer, ui, gedroogde bonen en appel met als topping:
 -  Geitenkaas met walnoot en honing € 9,00
  -  Gebakken gamba’s met chili-limoensaus€ € 10,50
 -  Pulled porc met mosterddressing  € 9,50 
• Carpaccio van ossenhaas, met pesto-olie, pijnboompitten, Grana Padano,  
 zongedroogde tomaten en rucola € 10,50
 
	 Warme	lunchgerechten
• Huisgemaakte saté, van varkenshaas, met eigengemaakte pindasaus, 
  geserveerd met naar keuze stokbrood of frites € 14,50
• Kogelbiefstuk kruidenboter, met salade & naar keuze stokbrood of frites € 14,50
• Wienerschnitzel, met salade en frites € 13,50
• Vegetarische quiche van de dag, met salade en frites € 12,50
• Time Out Burger, bruine bol met 150 grams burger met tomaat, ui, kaas en frites € 9,50

Heeft u een allergie? Meld het ons. Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.  
Over de aanwezigheid van allergenen worden geen garanties afgegeven. Bij drukte kan er niet apart worden afgerekend.

Lunchkaart van 11.00 tot 16.30 uur



HIGH	TEA

Glas prosecco of verse jus d’orange, onbeperkt 

thee, diverse hartige sandwiches, scones met 

jam en crème fraîche, mini-muffins, 

bonbons, petit fours en kleine puntjes taart  

(v.a. 2 pers., prijs p.p.)  

   

        € 16,90	P.P.	
 
 
Uitbreiding high tea met:

- Klein kopje soep € 2,50

- Mini saucijzenbroodje of kaasbroodje € 2,50

ONZE	KOFFIE:		
CAFEMA	ORGANICO

Fair trade, biologisch & duurzaam!Cafema Organico is een premium biologische espresso,  die geheel volgens Max Havelaar normen is ingekocht.  De Arabica koffie wordt geteeld volgens traditionele  methodes door Maya indianen in Latijns Amerika.  Het resultaat; een luxe, duurzame espresso.

Doordat er bij de biologische teelt geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt hebben de  koffiebonen in deze melange een unieke fluweel- zachte smaak met een lager cafeïnegehalte en  een vol aroma. En dat proef je!

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

‘N	Borrel	of	Diner?
Naast onze lunchmogelijkheden kunt u ook kiezen voor een borrel of uitgebreid diner bij Grand Café  
Time Out! Tevens hebben we diverse mogelijkheden voor gezelschappen. Op de eerste verdieping 
hebben we namelijk ruimtes voor groepen van 8 tot 150 personen en alles wat ertussen zit.  
Natuurlijk is de etage voorzien van een bar, zodat besloten borrels, personeelsfeesten en zelfs 
tapinstructies mogelijk zijn. Grand Café Time Out werkt samen met allerlei organisatiebureaus die  
een leuk dagje uit voor u kunnen organiseren. Heeft u ook wat te vieren? Vertel ’t ons en wij  
sleutelen een mooi arrangement voor u in elkaar.
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