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Speciale corona editie Grand café ‘t Centrum 2020 

 #TOTMORGEN 
Speciale corona editie 

 

 

 
 
 
 
De horeca mag weer 
open en het team van 
Grand café ’t 
Centrum heeft er 
weer ontzettend veel 
zin in. Rekening 
houdend met de 
corona regels is er 
een ontzettend leuk 
nieuw concept 
ontstaan, waardoor  
wij klaar staan voor 
de toekomst.  
 

 

 
We leven in een bijzondere tijd, 
juist nu is het van belang dat wij 
op elkaar en op onszelf letten. Als 
wij met z’n allen ons aan de regels 
houden, kunnen wij ervoor zorgen 
dat wij met z’n allen steeds meer 
kunnen genieten. Daarom vragen 
wij, Rogier, Diana en het team 
grand café ’t centrum, u rekening 
met elkaar te houden en de regels 
te handhaven die wij hebben 
opgesteld. 
 

 

Binnen de huidige regelgeving 
proberen wij de juiste keuzes te 
maken. Wij vragen hiervoor uw 
begrip. Door ons bedrijf zo in te 
delen dat wij op elk gebied nog 
steeds het maximale kunnen 
aanbieden, hopen wij u zoveel 
mogelijk van dienst te zijn. Wij 
hebben er super veel zin in om 
samen van dit seizoen het meest 
bijzondere seizoen ooit te 
maken.  

 
In deze krant kunt u alle 
informatie vinden omrent het 
beleid dat er nu voor de horeca is; 
leuke weetjes over wat er de 
afgelopen periode is gebeurt, 
nieuwe producten, hoe wij te werk 
gaan per locatie en wat u daar kunt 
bestellen.  

Wij heffen ons glas op de toekomst 

#totmorgen  
 

  

  

Ik hef mijn glas op de 
toekomst #totmorgen 

Het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) is de belangrijkste informatiebron 
voor Nederland voor hygiëne en gezondheid. Op 8 mei bracht het RIVM een poster uit 
met basis- en hygiëneregels voor iedereen: "Alleen wanneer iedereen zich aan de 
maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit". 
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 Smokin’Kitchen diner terras 
 

Wist je dat: 
 

 

- … de jongens van de keuken een nieuwe buitenkeuken hebben 
gebouwd waar je regelmatig heerlijk kan genieten van live 
cooking.  

 

- … je nu ook overdekt kunt zitten. Bij koude dagen zullen wij het 
terras verwarmen door middel van heaters. Nu kan er bij slecht 
en/of koud weer ook heerlijk buiten gegeten worden. 

 

- … wij op het smokin’kitchen terras onze eigen kruiden 
verbouwen. Deze kunt u terug vinden in onze gerechten. 

 

 

  

                          Hoe werkt dit terras? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit terras dient als een diner terras.  
U kunt hier géén snacks en pizza’s 
bestellen. 
 
Voor dit diner moet u reserveren. U 
kunt van 12:00 tot 16:30 bellen op 
het nummer: 06-13679441 
 
Weet u al wat u wilt gaan eten? Dan 
vragen wij u dit bij de telefonische 
reservering al aan te geven. 
 
Wij zullen hier werken in 2 shifts: U 
kunt reserveren om te dineren voor 
de shift van 17:00 tot 18:45 en voor 
de shift van 19:00 tot 21:00.  
 
Indien u in de eerste shift komt 
dineren vragen wij u om om 18:45 
het te terras te verlaten zodat wij 
voor de nieuwe shift de tafels 
kunnen desinfecteren.  
 
Na 21:00 is er vrije inloop, maar wij 
vragen u zich alsnog te melden bij de 
gastvrouw/heer. In het hoogseizoen 
is de keuken op dit terras geopend 
tot 22:00.  
 
 

Om de contact momenten te 
minimaliseren zullen wij op dit 
terras werken op de volgende wijze: 
 
- Bij aankomst meldt u zich bij de 
gastvrouw/heer. Hij of zij zal u naar 
uw tafel verwijzen. 
 
- Op de tafel ligt een formulier, 
hierop kunt u uw bestelling invullen. 
Zodra u wilt bestellen, plaatst u het 
ingevulde formulier in de houder. De 
bediening zal deze komen ophalen. 

  
- Indien uw borden en/of glazen leeg 
zijn, willen wij vragen deze op het 
gemarkeerde deel te plaatsen. 
 
- Heeft u een vraag, zet dan de 
oranje kaart in de houder.  
 
- Als u wilt betalen, zet 
dan de groene 
kaart in de 
houder. De 
bediening zal dan 
bij u aan tafel komen. 

Glaswerk: 

Om besmetting van het 
corona virus te minimaliseren 
zullen wij voor bier, fris en 
wijn gebruik maken van luxe 
plastic glaswerk. Hierdoor is 
het voor ons mogelijk dit 
glaswerk en glaswerk voor 
overige dranken met onze 
glasspoelmachine schoon te 
maken en te ontsmetten. Wij 
zullen dus niet de spoelbakken 
gebruiken achter de bar. 
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Hoofdgerechten 
 

Spareribs €17,50 
Onze spareribs komen uit eigen smoker en worden geserveerd met losse 
sweet en pittige bbq saus 
Kipsaté €15,75 
200 gram kipsaté gemaakt van kipfilet geserveerd met kroepoek, saté saus 
en uitjes 
Varkenshaas saté € €15,75 
200 gram varkenshaas saté geserveerd met kroepoek, saté saus en uitjes 
Halve kip €15,75 
Een sous vide gegaarde halve kip met appelmoes 
Kippenlevertjes met spek €15,75 
Op de Ofyr gebakken kippenlevertjes met spek en ui 
Buffel burger €15,50 
Uit Groningen afkomstige waterbuffel burger geserveerd op een zachte bol  
met gebakken uitjes, sla, tomaat en saus 
Sucade ‘t Centrum €19,50 
De sucade wordt langzaam sous vide gegaard waarna deze wordt 
gesneden in plakken van ongeveer 200 gram. De sucade wordt dan 
gebakken met peper, zout en knoflook.  
Een zeer zacht stuk draadjes vlees met een unieke smaak. 
Ribeye €19,50 
200 gram heerlijk zachte medium gebakken ribeye 
Mosselen €15,75 
Mosselen zonder schelp opgebakken op de Ofyr met fijne groente en verse 
kruiden uit onze eigen kruidentuin 
Gambaspies €18,50 
7 black tiger gamba’s met staart met een snufje sambal en veel knoflook  
Vegetarische burger €15,00 
Een burger gemaakt van groenten, geserveerd op een zachte bol met 
gebakken uitjes, sla tomaat en saus 
Vegan portobello €15,00 
Een verse portobello met groenten van de Ofyr 
Geitenkaas salade €15,50 
Een frisse, grote salade met sla, paprika, tomaat, komkommer en 2 in de 
honing gebakken schijven geitenkaas  
Thaise kip salade €14,75 
Een frisse, grote salade met sla, paprika, tomaat en in de pan gebakken 
kipfilet, 150 gram, met ketjap 
Weekhap €11,95  
Elke week stellen de koks een lekker gerecht samen, zie poster voor huidige 
weekhap 
Kindermenu met verrassing en ijsje 
- Frikandel, kroket of kipnuggets (6) met patat en appelmoes €7,50 
- Poffertjes €6,00 
- Halve sparerib met patat en appelmoes €10,00 
 

Menukaart Smokin’Kitchen diner terras 

* Alle hoofdgerechten worden 
geserveerd met country cubes 
en salade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nagerechten 
 

Appeltaart met slagroom €4,00 
 
Kwark ijs met honing  €6,50 
Fris kwark ijs met amandelen en imkerhoning  
Koffie of thee complét €5,50 
Een kopje koffie of thee naar keuze geserveerd met 4 
luxe bonbons 
Verwen moment €6,50 
Kies je ijssmaak en voeg 4 toppings naar keuze toe: 
 
1.)  IJS; vanille, aardbei, chocola, pistache, vanille-
brownie of yoghurt-bosvruchten 
2.) Aarbeicompote, tropical compote of rumrozijnen 
3.) Chocoladesaus, aardbeiensaus of caramelsaus 
4.) Nootjes, caramelblokjes, pure of witte chocolade 
vlokken  
 
 

Voorgerechten 

Broodplankje €6,50 
Vers gebakken meergranen en wit breekbrood met 
heerlijke pesto, verse knoflookboter en olijven 
Carpaccio €9,75 
Dun gesneden ossehaas met pesto en truffel mayo, 
parmezaanse kaas en gedroogde tuinboontjes 
Huisgemaakte tomaten soep €6,00 
Vegetarische tomatensoep met groenten 
Huisgemaakte kippensoep €6,00 
Een goed gevulde soep met kip en veel groenten naar 
recept van Diana 
Geitenkaas salade €9,75 
Een frisse kleine salade met sla, paprika, tomaat, 
komkommer en een met honing gebakken schijf 
geitenkaas 
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Zwembad/borrel terras 
 

Hoe werkt het 
op dit terras? 

 

 

 

 

Om de contact momenten te 
minimaliseren werken wij 
op dit terras op de volgende 
wijze: 

- Bij aankomst meldt u zich 
bij de gastvrouw/heer. Hij of 
zij zal u naar uw tafel 
verwijzen.  

- Op uw tafel staat een 
houder. Indien u wilt 
bestellen kunt u het 
ingevulde formulier in deze 
houder plaatsen. De 
bediening zal deze komen 
ophalen.  

- Bij uw tafel staan aparte 
serveertafels waarop wij uw 
bestelling uitserveren. U 
kunt hier uw bestelling 
vanaf halen. 

- Indien uw glazen en/of 
borden leeg zijn, willen wij u 
vragen deze op de 
serveertafel te plaatsen  

 

 

- Heeft u een vraag, plaats 
dan de oranje kaart in de 
houder.  

- Wanneer u wilt afrekenen 
vragen wij u de groene kaart 
in de houder te plaatsen. De 
bediening zal dan bij u 
langskomen. 

 

Glaswerk: 

Om besmetting van het 
corona virus te 
minimaliseren zullen wij 
voor bier, fris en wijn 
gebruik maken van luxe 
plastic glaswerk. Hierdoor 
is het voor ons mogelijk dit 
glaswerk en glaswerk voor 
overige dranken met onze 
glasspoelmachine schoon te 
maken en te ontsmetten. Wij 
zullen dus niet de 
spoelbakken gebruiken 
achter de bar. 

 

 

  

  

 

 
Wij vragen u zoveel mogelijk met de pin te betalen. 

 
 

 

  

Dit terras dient als borrel terras. 
U kunt hier genieten van een 
drankje, snacks, borrelhapjes, 
pizza’s en Flammkuchen. Hier 
wordt géén diner geserveerd. 
 
Op het zwembad terras serveren 
wij ook lunch op de volgende 
dagen: 
- Juni: zaterdag en zondag  
- Juli: maandag t/m zondag  
- Augustus: maandag t/m zondag 

 
 

 

Wist je dat: 
 

- …Peter Hodde een nieuwe vlonder 
rondom de buitenbar heeft aangelegd. 
 
- …wij nu ook versbereide 
Flammkuchen op de zwembad/borrel 
kaart hebben staan, ook lekker bij de 
borrel. 
 
- …wij een podium hebben gebouwd, 
die ook dient als nieuwe loungehoek 
wanneer er geen band is. 
 
- …wij echt Italiaans La Venetia ijs 
serveren, in een hoorntje of als 
verwenmomentje. Dit kun je bestellen 
bij de zwembad bar.  
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IJsjes to go: 
 
Venetia ijshoorn €2,50 
IJs; vanille, aardbei, chocola, pistache, 
vanille-brownie of yoghurt-bosvruchten 
Met gratis topping nootjes of discodip 
Verwen momentje €5,00 
Kies je ijssmaak en voeg 3 toppings naar 
keuze toe: 
1.)  IJS; vanille, aardbei, chocola, pistache, 
vanille-brownie of yoghurt-bosvruchten 
2.) Aarbeicompote, tropical compote of 
rumrozijnen 
3.) Chocoladesaus, aardbeiensaus of 
caramelsaus 
4.) Nootjes, caramelblokjes, pure of witte 
chocolade vlokken  
 

Pizza’s: 
 
Pizza margarita     €8,75 
Pizza tonijn     €11,50 
Pizza salami    €11,50 
Pizza hawaii     €11,50 
 

Flammkuchen: 
 
Flammkuchen €11,50 
1. Crème fraiche, gerookte spek en rode ui 
2. Crème fraiche, asperge, tomaat, rode ui, 
parmezaan en rucola 
3. Crème fraiche, proscuitto, 
pijnboompitten, parmezaan en rucola 
 

Snacks: 
 
Patat       €2,00 
Frikandel      €1,80 
Kroket      €2,10 
Berenhap      €3,30 
Mexicano      €2,60 
Pikanto      €2,10 
Kipcorn      €1,90 
Gehakt bal     €3,85 
Bamischijf      €1,90 
Nasischijf      €1,90 
Kipnuggets (6)     €2,60 
Kaassoufflé     €1,80 
Broodje hamburger   €4,50 
Loempia schotel     €8,00 
Loempia speciaal schotel  €9,50 
Sate schotel    €9,50 
 
Frietsaus      €0,35 
Curry      €0,35 
Ketchup      €0,35 
Satésaus      €0,60 
Speciaal      €0,50 
Oorlog      €0,70 
 

 
 

Menukaart zwembad/borrel terras 

Lunch: 
 
Uitsmijter ham/kaas   €7,75 
Flammkuchen    €11,50 
Twaalf uurtje    €8,50 
- Tomatensoep met een broodje kroket 
2 kroketten met brood   €6,00 
Broodje gezond    €7,00 
Geitenkaas salade   €9,75 
Thaise kip salade    €10,00 
Broodje carpaccio   €10,00 
 
Lunch wordt geserveerd op de volgende 
dagen en tijden: 
 
- Juni: zaterdag en zondag van 
 12:00  tot 16:00 uur 
- Juli: hele week van 
 12:00 tot 16:00 uur 
- Augustus: hele week van 
 12:00 tot 16:00 
 

 

Bitter garnituur: 
 
Bitterballen 8 stuks   €7,50 
Bitterballen 12 stuks   €10,50 
Mixed 20 stuks    €11,00 
Vlammetjes 8 stuks   €7,50 
Vlammetjes 12 stuks   €10,50 
Kaasstengels 8 stuks   €6,00 
Kaasstengels 12 stuks    €9,00 
Luxe mix 18 stuks   €15,75 
Chicken tika 6 stuks   €7,50 
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  Afhalen en bezorgen 
van diner en snacks 

 

 
Wilt of kunt u geen gebruik 
maken van een van onze 
terrassen, maar wilt u wel 
genieten van onze keuken? 
Gedurende het hoogseizoen kunt 
u onderstaande diners en snacks 
via een whatsapp bestellen. 
 
Van maandag tot en met zondag 
kunt u een bestelling plaatsen, 
om deze af te halen bij onze 
afhaal snack. U kunt uw 
bestelling dan afhalen op een 
door ons aangegeven tijd. Neemt 
u a.u.b. wel de juiste afstand van 
1,5 meter in acht bij het wachten. 
 
Ook is het mogelijk om uw 
bestelling in het hoogseizoen te 
laten bezorgen op vrijdag tot en 
met zondag. Het kan voorkomen 
dat de bezorg rondes door drukte 
vol zitten. Wij zullen dit dan 
melden nadat u besteld heeft via 
de app. U kunt uw bestelling dan 
nog wel afhalen. 
 
Let op!! Het is niet meer 
mogelijk om een bestelling te 
plaatsen bij de snack of de bar 
voor afhalen of bezorging. 
 

 

Hoe kunt u de afhaal/bezorg 
diners en snacks bestellen: 
 
Stuur uw bestelling via de 
whatsapp naar 0613679441. 
In deze app vermeld u het 
volgende: 
Uw naam 
Uw bestelling 
Uw voorkeurstijd 
Wilt u afhalen of laten bezorgen 
(indien bezorgen uw adres) 
 
Voor diner zullen wij  u na 16:30 
uur een whatsapp terug sturen 
met de definitieve afhaal of bezorg 
tijd. Het kan zijn dat de 
uiteindelijke tijd afwijkt van uw 
voorkeurs tijd.  
 
U kunt de bestelling contant of 
met de pin betalen. 
Bezorgen kost €1,50 per bestelling 
 
Bezorgen: vrijdag t/m zondag 
17:00 – 21:00 uur 
Afhalen juni: Maandag t/m 
vrijdag 17:00 – 21:00 uur 
Zaterdag/zondag 12:00 – 
21:00 
Afhalen juli/augustus: Hele 
week 12:00 – 21:00 
Alle bestellingen dienen per 
whatsapp gestuurd te worden 
naar het nummer: 
0613679441 
 

Afhaal en bezorg menu: 
Spareribs    €17,50 
Varkenshaas saté  €15,75 
Kip saté    €15,75 
Mega schnitzel   €16,00 
Pasta bolognese   €12,50 
Vega pasta    €12,50 
Vega quiches   €17,00 
Weekhap    €11,95 of strippenkaart 
 
Pizza margarita    €8,75 
Pizza tonijn   €11,50 
Pizza salami   €11,50 
Pizza Hawaii   €11,50 
 
Blikjes       €2,00 
Cola, cola light, sinas of ice tea 
Hertog jan blik   €2,25  
#totmorgen wijn  €6,50 
Wit of rood, ½ liter 
 
Steunt u Grand café ’t Centrum? 
‘’Ik hef mijn glas op de toekomst #totmorgen’’ 
shirt nu te bestellen voor  €15,00 (S t/m XXL) 

Patat     €2,00 
Frikandel    €1,80 
Kroket    €2,10 
Berenhap    €3,30 
Mexicano    €2,60 
Pikanto    €2,10 
Gehaktbal    €3,85 
Bamischijf    €1,90 
Nasischijf    €1,90 
Kipnuggets (6)   €2,60 
Kaassoufflé    €1,80 
Broodje hamburger  €4,50 
Loempia schotel   €8,00 
Loempia speciaal schotel €9,50 
Saté schotel    €9,50 
 
Frietsaus    €0,35 
Curry    €0,35 
Ketchup    €0,35 
Satésaus    €0,60 
Speciaal    €0,50 
Oorlog    €0,70 
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Toilet protocol: 
Ook bij het gebruik van het toilet 
moeten wij rekening houden met de 
regels van het RIVM.  
 
U kunt gebruik maken van het toilet 
binnen in de horeca, hier mogen 
maximaal 2 personen tegelijk naar 
binnen. Ook kan er gebruik gemaakt 
worden van het toilet naast de 
recreade, hier mogen maximaal 4 
personen tegelijk naar binnen. 
Houd gepaste afstand van elkaar en 
wacht zo nodig buiten. Als iedereen 
zich aan de regels houdt kunnen wij 
de horeca open houden. Wij 
verwachten van iedereen dat zij zich 
hier aan houden en zo nodig een 
ander aanspreken indien dit nodig 
is.  
 

Volgorde toilet handelingen: 
 

 
1. Lees de poster – Wij verwachten van alle gasten dat zij onze 
informatie posters lezen.  
 
2. Handschoenen aan – Trek handschoenen aan voordat u het 
toiletruimte betreedt.  
 
3. Handschoenen in afvalbak – Gooi na uw toiletbezoek de 
handschoenen in de afvalbak. 
 
4. Handen wassen – Was uw handen en 
droog deze af met papier, graag in de 
afvalbak gooien.  
 
5. Kraan ontsmetten – Na het wassen  
van uw handen graag de kraan 
inspuiten met ontsmettingsmiddel. . 
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* Voorlopig blijft het binnen restaurant gesloten tot nader orde. 
** Afhankelijk van de drukte kunnen openingstijden verruimt worden  
*** Krant eventueel bruikbaar als toiletpapier, voor het geval u geen toiletpapier in huis heeft 
 

 

Wat Hoe bestellen Juni Juli/augustus 

Snacks afhalen 
 

Via whatsapp, 0613679441 Maandag t/m zondag bestellen 
vanaf 12:00 
Maandag t/m vrijdag afhalen van 
17:00 – 21:00 
Zaterdag en zondag afhalen van 
12:00 – 21:00  

Maandag t/m zondag bestellen 
vanaf 12:00 
Afhalen van 12:00 tot 21:00 uur 

Snacks bezorgen  
 

Via whatsapp, 0613679441 Vrijdag t/m zondag bestellen vanaf 
12:00 
Bezorgen van 17:00 tot 21:00 uur 

Vrijdag t/m zondag bestellen vanaf 
12:00 
Bezorgen van 17:00 tot 21:oo uur 

Snacks 
zwembad/borrel 
terras 

Via invulformulier aan tafel Maandag t/m vrijdag 15:00 – 
21:00 uur 
Zaterdag en zondag 12:00 – 21:00 
uur 

Maandag t/m zondag 12:00 – 
21:00 uur 

IJs 
zwembad/borrel 
terras 

Aan buitenbar Maandag t/m vrijdag 15:00 – 
21:00 uur 
Zaterdag en zondag 12:00 – 21:00 
uur 

Maandag t/m zondag 12:00 – 
21:00 uur 

Pizza’s afhalen 
 

Via whatsapp, 0613679441 Maandag t/m zondag bestellen 
vanaf 12:00 
Maandag t/m vrijdag afhalen van 
17:00 – 21:00 
Zaterdag en zondag afhalen van 
12:00 – 21:00 

Maandag t/m zondag bestellen 
vanaf 12:00 
Afhalen van 12:00 – 21:00 uur 

Pizza’s bezorgen 
 

Via whatsapp, 0613679441 Vrijdag t/m zondag bestellen vanaf 
12:00 
Bezorgen van 17:00 tot 21:00 uur 

Vrijdag t/m zondag bestellen vanaf 
12:00 
Bezorgen van 17:00 tot 21:00 uur 

Pizza’s 
zwembad/borrel 
terras 

Via invulformulier aan tafel Maandag t/m vrijdag 15:00 – 
21:00 uur 
Zaterdag en zondag 12:00 – 21:00 
uur 

Maandag t/m zondag 12:00 – 
21:00 uur 

Lunch 
zwembad/borrel 
terras 

Via invulformulier aan tafel Zaterdag en zondag 12:00 – 16:00 
uur 

Maandag t/m zondag 12:00 – 
16:00 uur  

Bittergarnituur 
zwembad/borrel 
terras 

Via invulformulier aan tafel Maandag t/m vrijdag 15:00 – 
21:00 uur 
Zaterdag en zondag 12:00 – 21:00 
uur 

Maandag t/m zondag 12:00 – 
21:00 uur 

Flammkuchen 
zwembad/borrel 
terras 

Via invulformulier aan tafel Maandag t/m vrijdag 15:00 – 
21:00 uur 
Zaterdag en zondag 12:00 – 21:00 
uur 

Maandag t/m zondag 12:00 – 
21:00 uur 

Diner 
smokin’kitchen 
terras 

Via invulformulier aan tafel Maandag t/m zondag 17:00 – 
21:00 uur 

Maandag t/m zondag 17:00 – 
22:00 uur 

Diner afhaal Via whatsapp, 0613679441 Maandag t/m zondag bestellen 
vanaf 12:00 
Afhalen van 17:00 tot 21:00 uur 

Maandag t/m zondag bestellen 
vanaf 12:00 
Afhalen van 17:00 tot 21:00 uur 

Diner bezorgen Via whatsapp, 0613679441 Vrijdag t/m zondag bestellen vanaf 
12:00 uur 
Bezorgen van 17:00 tot 21:00 

Vrijdag t/m zondag bestellen vanaf 
12:00 uur 
Bezorgen van 17:00 tot 21:00 

Algemene 
openingstijden:  

   

Smokin’kitchen 
diner terras 

Reserveren alleen door te 
bellen naar 0613679441 
van 12:00 tot 16:30 uur 

Maandag t/m zondag  16:00 – 
22:00 uur 

Maandag t/m zondag  
16:00 – 22:00 uur 

Zwembad/borrel 
terras 

 Maandag t/m donderdag  
15:00 – 22:00 
Vrijdag 15:00 – 01:00 
Zaterdag 11:00 – 01:00 
Zondag 11:00 – 22:00 

Maandag t/m donderdag 11:00 – 
22:00  
Vrijdag en zaterdag 11:00 – 01:00 
Zondag 11:00 – 22:00 

 

 

Wat, waar en wanneer kunt u iets 
bestellen: 


