Brunch Grens

Rijkgevulde groentesoep met balletjes ( het kan ook na overleg een andere soep)
Vers afgebakken broodjes, o.a. bruine en witte broodjes, croissant.
Diverse soorten brood o.a. zachte bolletjes, bruin brood, suiker brood en krentenbrood
Diverse soorten vleeswaren, o.a. gerookte en gekookte ham, salami.
Diverse soorten kaas: jong belegen, brie.
2 soorten vis met cocktailsaus
Diverse soorten zoet, o.a. jam, hagelslag en pasta
2 soorten koude schotel
Verse groenten
Gekookt ei
Boter
Kipfilet met champignonsaus
Goulash
Rijst
Roerei met spek
Mousse

€ 20.95 p.p.

Alle gerechten worden koud geserveerd in de magnetron bakjes. U hoeft thuis het eten
alleen licht op te warmen.

Familie ontbijt

Vers afgebakken broodjes, o.a. bruine en witte broodjes, croissant
Diverse soorten brood o.a. zachte bolletjes, bruin brood, suiker brood en krentenbrood
Diverse soorten vleeswaren, o.a. gerookte en gekookte ham, salami
Diverse soorten kaas: jong belegen, brie.
Diverse soorten zoet, o.a. jam, hagelslag en pasta
2 soorten koude schotel
Verse groenten
Gekookt ei
Boter
Verse fruitsalade

€ 14.50 p.p.

U kunt ook uw brunch uitbreiden met onderstaande gerechten, meerprijs:
Roerei met spek

€ 2.50 p.p.

Bavarois

€ 1.50 p.p.

Nieuw
Bij de Grens Reuver !!!

Zelfgemaakte soepen alvast voor u ingevroren.
Alle onze soepen zijn gemaakt van verse producten!

Heerlijke goulashsoep bekend bij iedereen !
Tomaten soep met balletjes
Courgette – komkommer soep met gerookte zalm

Bospadden stoelen soep

(vegetarisch)

Limburgse mosterd soep met gerookte spekjes
Franse uiensoep

(vegetarisch)

Soto soep (Indonesische kippen soep)
Prijs per bakje: (inhoud 650 cc) á € 5.50
Na overleg kunnen wij ook gluten & lactose vrij soep maken

Bezorgen is geen probleem !
Wij vragen € 1.00 binnen Reuver,

Swalmen, Beesel en Belfeld € 2.00
Over een tijdje een nieuwe aanbieding met andere keuze!

High Thea
Mosterdsoep met spekjes
(na overleg kan ook andere soep)
Groenten quiche
Diverse mini broodjes
met verschillende vulling 3st. p.p.
Wrap met roomkaas en gerookte zalm
Scones
Roomboter
Jam
Slagroomsoesjes
Makarons
Petitfours
Mini yoghurt met muesli
Bonbons

€ 19.50 p.p.

naar De Grens in Reuver tel. 077 4741463

Wil jij je moeder in deze tijd op een speciale manier verrassen !!!
Dat kan bij ons,

Mini High Tea
-

Heerlijk belegde mini broodjes
Mini Wrap
Spies van mozzarella en cherrytomaatjes
Zoete lekkernijen
Mousse
Voor slechts 12.50 p.p.
Uit te breiden met mini soep € 3.50
En met klein flesje wijn voor € 3.95

Heerlijk belegde mini broodjes
Mini Wrap
Spies van mozzarella en cherrytomaatjes
Spies van kaas en droogworst
Olijven
Gevulde paprika
Voor slechts 12.50 p.p.
Uit te breiden met mini soep € 3.50
En met klein flesje wijn voor € 3.95

Luxe buffet
Graag bestellen tot donderdag 17.00 uur i.v.m. de bestellingen.
Ophalen of bezorgen kan weekend tot 16.00 uur
De Grens tel 0774741463

Runderbouillon of mosterdsoep
Stokbrood
Kruidenboter
Gevulde eieren
Rundvleessalade
Aardappelsalade met spekjes
Carpaccio
Luxe Griekse salade
Verschillende soorten kaas
Asperges ingerold in ham
Vis: makreel, zalm, tomaat met surimisalade
2 soorten warm vlees: varkenshaas in champignonsaus, gehakt balletjes in
tomatensaus
Rijst
Chocolade mousse met slagroom
Petitfour
Fruitsalade
€ 24.95p.p

Alle gerechten worden koud geserveerd in magnetron bakjes.
U hoeft thuis het eten alleen licht op te warmen.

Avond buffet

Graag bestellen tot donderdag 17.00 uur i.v.m. de bestellingen.
Ophalen of bezorgen kan weekend tot 16.00 uur
De Grens tel 0774741463

Stokbrood
Kruidenboter
Gevulde eieren
Rundvleessalade
Verschillende soorten kaas
Aardappelsalade
Asperges ingerold in ham
Fruit ananas, perzik
Vis: makreel, zalm
Luxe Griekse salade
2 soorten warm vlees kipfilet in champignonsaus, goulash,
Rijst
19.95 p.p.
Alle gerechten worden koud geserveerd in magnetron bakjes.
U hoeft thuis het eten alleen licht op te warmen.

Barbeque:
Beste gasten.
Wij hebben voor U nog een buffet bedacht! Lekker met uw gezin barbecueën!
In verband met de bestelling bij de slager kunt u dit buffet tot
donderdag 15.00 uur bestellen of in ieder geval paar dagen van te voren.

Worst
Speklapje
Biefstuk
Kipfilet

4 st. vlees p.p.

€ 15.50 p.p.

Gamba’s spies

5 st. vlees p.p.

€ 17.50 p.p.

Koud buffet:
Stokbrood met kruidenboter
Huzarensalade
Griekse salade
Aardappelsalade met spekjes
Pastasalade
Fruit
Cocktailsaus
Knoflooksaus
Ravigotesaus

