Welkom in Grand Café Prins Mauritshuis Blokzijl! Wij zijn bijna klaar voor de toekomst. Op dit
moment wordt ons rijksmonument verbouwd. In het oude weeshuis op de plek van het huidige
restaurant komt Grand Café Club Orange! Opening 9 maart 2019!
Club Orange (een verwijzing naar Prins Maurits van Oranje) wordt een nieuw eigentijds Grand Café
met een knipoog naar het verleden. Het weeshuis krijgt zijn historische elan terug. Zo komt het
authentieke kerkplafond uit 1928 weer in zicht. De gehele bovenverdieping is namelijk verwijderd,
waardoor er extra lichtinval zal zijn door de raampartijen op deze verdieping. In het achterste
gedeelte komt een nieuwe bar, de tussenwand verdwijnt waardoor er een halfopen verbinding
ontstaat naar het Grand Café gedeelte aan de haven. De keuken in het moederpand ondergaat
tevens een ingrijpende metamorfose; groter, nieuw, efficiënter ingericht en ergonomisch
verantwoord voor de keukenbrigade. Dit wordt een 'open' keuken!
Grand Café Club Orange is dé locatie bij uitstek voor elke ( feestelijke) bijeenkomst, en privé te
boeken voor gezelschappen van 30-100 personen. Het bar gedeelte is al privé te boeken voor
groepen tot 20 personen. Daarnaast leent Club Orange zich uitstekend voor een lunch, diner,
zondagmiddag borrel of wijnproeverij.
In de maanden januari en februari serveren wij met een aangepaste kaart de heerlijkste lunch- en
diner gerechten vanuit onze tijdelijke ‘buiten’ keuken. Hier wordt o.a. de Green Egg BBQ voor
ingezet. De kaart is wat compacter dan u van ons gewend bent. Wij hopen dat u ondanks deze
tijdelijke aanpassingen een bezoek aan het Prins Mauritshuis waardeert, onze gastvrijheid staat te
allen tijde voorop!
Wij wensen u een smakelijke maaltijd!
Team Prins Mauritshuis

Lunch vanaf 12.00 uur

Romige Mosterdsoep
prei | komkommer | broodje en boter

5,5

Snert
Huisgemaakt | roggebrood en katenspek

6,5

Broodje Runderburger | Green Egg
Gedroogd spek | cheddar cheese | ui | tomaat | BBQ saus

11,5

Maurits Omelet
Kaas | diverse groenten | twee bruine boterhammen

8,5

Broodje Zalm ‘Jongens van de Fant’
Bruine baquette | warm gerookte zalm | gemengde salade | dille mayonaise

12,5

Broodje Warme Geitenkaas
Italiaanse bol | gemengde salade | walnoten | honing

9,0

Broodje Rundercarpaccio
Bruine baquette | gemengde salade | parmezaan | pijnboompitten | bieslookmayonaise

11,0

Twee Kalfsvlees Kroketten
Bruin brood óf verse friet | mosterdmayonaise

7,0

Kalfsvlees Bitterballen
8 stuks | mosterdmayonaise

6,5

Bittergarnituur
Twaalf stuks | gemengde hapjes

8,0

Broodje
Huisgemaakte smeersels

4,0

Diner vanaf 16.30 uur
VOORGERECHTEN
Broodje | huisgemaakte smeersels
Mosterdsoep
Prei | komkommer

6,0

Snert
Huisgemaakt | roggebrood en katenspek

6,5

Gamba’s
Gebakken en gepeld zeewiersalade | knoflook-vadouvansaus

11,5

Rundercarpaccio
Gemengde salade | bieslookmayonaise | parmezaan | pijnboompitten

12,5

Geitenkaas
Huisgemaakte loempia’s | tomatensalsa | gemengde salade | groene pesto

10,5

Proeverij
Mosterdsoep | gamba van de Green Egg | gedroogde capacollo ham

12,5

HOOFDGERECHTEN
Verse friet |huisgemaakte mayonaise | frisse gemengde salade
Hele kip | Green Egg
450 gram | sambalmayonaise

16,5

Broodje Runderburger | Green Egg
Gedroogd spek | cheddar cheese | ui | tomaat | BBQ saus

16,5

Rode Poon | Green Egg
Hele vis | dillemayonaise

19,0

Zalmfilet
In folie gegaard | gegrilde gamba | knoflook-vadouvansaus

22,0

Runderbavette | Green Egg
Black Angus | pepersaus

25,0

Rib Roast | Green Egg
Varkensrib | mosterdsaus | honing

18,8

Wild Duo
Sukade van hert | Sparerib van wild zwijn | wildjus

22,5

Vegetarische Pasta
Roergebakken groentes | walnoten | kaas

16,5

NAGERECHTEN
Kaasplankje
Wisselende selectie | vijgenbrood

8,5

Losgeslagen Appeltaart
Kaneel cremeux | lemon curd | vanilleroomijs | slagroom

9,5

Blokzijler Brok
Blokzijler brok roomijs | gekaramelliseerde witte chocolade | karamel | slagroom

8,5

