BORRELKAART

GRAND CAFÉ NEUF
Gevestigd in het centrum van Raalte op de Plas naast de Plaskerk zit
Grand Café Neuf. Grand Café Neuf is een hippe, sfeervolle zaak met een
vleugje historie. Wist u bijvoorbeeld dat ‘Neuf’ vroeger een hotel was?
U bent bij ons van harte welkom voor een kopje koffie met iets lekkers,
een heerlijke lunch of een gezellig diner. De gerechten worden met zorg
bereid door onze koks. Ook kunt u bij ons terecht om lekker te borrelen.
In 2020 zijn wij, met trots, toegetreden tot het Hertog Jan Genootschap,
een selectie van cafés waarvan Hertog Jan weet dat ze aan de hoogste
normen voldoen. Naast een mooi getapt speciaalbiertje, een goed glas
wijn of zomerse cocktail kiest u iets van onze borrelkaart voor de lekkere trek.
Tevens is Grand Café Neuf aangesloten bij PopUlus. PopUlus is een
samenwerking tussen meerdere familiehotels in Twente en Salland. Wij
zijn hoteliers en restaurateurs in ons hart en dat willen wij blijven uitstralen. Wij geven dit mee aan onze medewerkers. We werken continu
gezamenlijk aan verbetering en vernieuwing. Wij geloven in de kracht van
samenwerking: of dit met onze medewerkers is of met u als gast, samen
komen we verder. We willen, met de inzet van onze PopUlus Member
Card, onze waardering tonen voor uw bezoek aan een van onze locaties;
PopUlus Hotel de Zwaan in Raalte, Grand Café Neuf in Raalte, het Wapen
van Delden en Landhuishotel - Restaurant Herikerberg in Markelo. Heeft
u nog geen Member Card? Vraag hier dan gerust om bij onze medewerkers, we helpen u graag!
Team Grand Café Neuf

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN
Heeft u iets te vieren? Zoekt u een praktische en sfeervolle plek om te
vergaderen? Of wilt u gezellig dineren met een grote groep? Vraag gerust
naar de mogelijkheden. Dan zorgt Grand Café Neuf ervoor dat het tot in de
puntjes is verzorgd.

ZAKELIJK
Grand Café Neuf is zeer geschikt voor zakelijke ontmoetingen. Denk daarbij
aan vergaderingen, presentaties of een zakelijke lunch in ons ‘zaaltje’ op
de bovenverdieping.

GROEPEN
Voor groepen vanaf 10 personen hanteren wij verschillende keuzemenu’s,
waarbij wij rekening houden met wensen en allergieën.

FEESTEN & PARTIJEN
We denken graag mee over de invulling en aankleding van onder andere uw
verjaardagsborrel aan een gewenste tafel of een besloten feest op één van
onze verdiepingen.

KOFFIES VAN VERSGEMALEN BONEN
Koffie
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Dubbele koffie
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Warme chocolademelk (met/zonder slagroom)
Decafé koffie
Decafé cappuccino

2,75
2,95
2,30
3,75
4,50
2,95
3,75
2,75 / 3,25
2,75
2,95

VERSE THEE
Earl grey | Rooibos | Groen | Bosvruchten | Aardbeien | Sterrenmix
Muntthee | Gemberthee met citroen/sinaasappel

2,50
3,75

KOFFIE SPECIALS
Irish coffee (Whisky)
Spanish coffee (Liquor 43)
French coffee (Cognac)
Italian coffee (Disaronno)

6,75
6,75
6,75
6,75

GEBAK
Huisgemaakte appeltaart

4,50

FRISDRANKEN
Met koolzuur:
Coca-Cola | Coca-Cola Zero Sugar | Lipton Ice Tea | Spa rood |
Rivella | Fanta | Cassis | Sprite | Tonic | Bitter Lemon
Ginger Ale

2,75
3,00

Zonder koolzuur:
Lipton Ice Tea Green | Spa blauw | Appelsap |
Fristi | Chocomel | Dubbelfrisss
Ranja

2,75
1,00

Pellegrino | Panna 0.75 cl
Verse Jus d’Orange (middel/groot)
Melk | Karnemelk

5,00
3,75 / 5,00
2,00

BIEREN VAN DE TAP
Hertog Jan 0.25L | 0.5L
Hertog Jan Weissener
Populus Blond

0.3L | 0.5L

5.1%
5.7%
6.5%

2,75 | 5,50
4,60 | 6,00
4,25

WISSELENDE SEIZOENSBIEREN
Naast deze bieren van de tap serveren wij nog wisselende
seizoensbieren. Vraag onze medewerkers gerust naar de
opties of kijk eens naar het bierbord achter de bar!

BIEREN OP FLES
Blond
Leffe Blond
Duvel
La Chouffe

6.6%
8.5%
8%

4,60
4,60
4,60

Wit
Brouwerij ‘t IJ IJwit

6.5%

4,60

7%

4,60

Tripel
Hertog Jan Tripel
Westmalle Tripel
De Koninck Tripel D’Anvers
Karmeliet

8.5%
9.5%
8%
8.4%

5,00
4,60
4,60
4,60

Amber
De Koninck APA

5.2%

4,60

Fruitbier
Liefmans Fruitesse ‘On the Rocks’

3.8%

3,75

Mexican Style
Corona

4.5%

6,00

Desperados

5.9%

6,00

Dubbel
Westmalle Dubbel

(geserveerd met verse limoen/citroen)
(geserveerd met verse limoen/citroen)

ALCOHOLVRIJE BIEREN
Hertog Jan 0.0
Weihenstephaner 0.5L (alc. arm <0.5%)
Radler 0.0
Liefmans Fruitesse 0.0
Van de streek IPA (alc. arm <0,5%)
Leffe Blond 0.0

3,75
5,00
3,75
3,75
4,60
3,75

WIJNEN WIT
Pinot Blanc St. Martin

4,10

24,00

5,00

25,00

Bucólico Verdejo Sauvignon

5,00

25,00

Cantina Castelnuovo del Garda

5,00

25,00

6,50

29,50

Deze wijn komt van het huis Caves St. Martin. Een van de oudste kelders
van Remich. Een voortreffelijke Pinot Blanc van eigen wijngaarden die
knapperig fris fruitzuur heeft. Heldere wijn met groene zweem van
groene appelen, amandelen en specerij. Zuivere afdronk. Heerlijk bij
salades, met vis of parelhoender. Ook bij schaal- of schelpdieren. Licht
gekoeld drinken.

Mas Saint Pierre Chardonnay 2019
Chardonnay

Volle, houtgerijpte Chardonnay met tonen van mango, ananas, citrus,
boter en vanille. De wijn heeft maar liefst één jaar houtrijping gehad.
Toch is ondanks de houtrijping de afdronk fruitig met een licht minerale
ondertoon.

Stuivend en aromatisch in de neus. De wijn is heerlijk fris met
appeltonen van de Sauvignon Blanc en tropisch fruit van de Verdejo.
Een spannende en aangenaam frisse wijn.

Pinot Grigio delle Venezie

Een rijk gefruite, mineraal zuivere en crispy Pinot Grigio met aroma’s
van peer, citrus, perzik.

Weinbau Reinberger
Grüner Veltliner Vom Berg

Deze uitermate frisse en sprankelende droge witte wijn is 100 %
gemaakt van de Grüner Veltliner druif. Deze druif heeft in de neus en
de mond aroma’s van appel en peer. Kenmerkend voor deze wijn is het
kleine bittertje in de afdronk.

WIJNEN ROOD
Ramon Roqueta Tempranillo

4,10

24,00

Gran Trio Rosso Salento

5,00

25,00

Côtes du Rhône Rouge

5,00

25,00

Vignali Roccamena Primitivo

5,00

25,00

San Silvestro (Piemonte)

5,00

25,00

Ramon Roqueta maakt met deze Tempranillo een wijn met rijp rood
en zwart fruit, lichte aroma’s van eikenhout, wat drop en chocola. In
de mond lekker vol en zacht. De romige structuur maakt de wijn heel
toegankelijk.

Een wijn die echt uit de hak van de laars van Italië komt. San Marzano
Gran Trio Rosso Salento is een zonovergoten wijn gemaakt van de
lokale druivenrassen Primitivo, Malvasia Nera en Negroamaro. De
neus geurt naar aroma’s van rijpe kersen en pruimen, chocolade en
specerijen. De aanzet is vol en rijk, gevolgd door een sappige, zachte en
lange afdronk.

Een sublieme wijn, met kop en schouder uitstekend boven vele
Chateauneuf-wijnen. Een subtiele chocoladetoon in de middellange
afdronk maakt het genieten perfect.

Volrood van kleur, intens en rijk van geur, met kruidige, jam-achtige en
vanilletonen. De smaak is rond, zacht en vol, met milde, evenwichtige
tannine en een aanhoudende aromatische afdronk. De wijn heeft tonen
van pruimen, bramen, kersen, bessen, kruiden en specerijen. Een volle
en sappige wijn met zachte tannines die naarmate de wijn rijpt in de
fles, een fluweelzachte ronding afgeven.

Serre dei Roveri Barbera (Appasimento)
Geconcentreerde, smaakvolle wijn met een donkerpaarse kleur. De
geuren knallen uit het glas: kersen, leer, tabak, eikenhout en specerijen.
Krachtig van smaak, fluweelzacht van karakter en een heerlijk lange
afdronk. Deze Barbera wordt gemaakt van ingedroogde druiven, de
manier waarop ook Amarone wordt gemaakt.

COCKTAILS
Balón 43

Licor 43 | citroen | sinaasappel | bruisend water

6,25

De Balón 43 is een friszoete cocktail van Licor 43 met bruisend mineraalwater,
citroensap en ijs. Perfect voor een zonnige dag op het terras.

Bols Cranberry Kiss

Vodka | Safari | cranberrysap | limoen

7,00

Inmiddels uitgegroeid tot een klassieker bij Grand Café Neuf. Een bitterzoete cocktail
met Vodka, Safari, limoen en cranberrysap.

Cuba Libre

Rum | Coca-Cola | limoen

7,00

CUBA LIBRE!, riepen de Cubaanse soldaten tijdens het proosten op de Amerikaanse
bevrijding van Cuba. De cocktail die ze tijdens deze feestelijke aangelegenheid dronken
was een mix van Cubaanse rum, Amerikaanse Cola en twee uitgeperste limoenpartjes.

Dark & Stormy

Bruine rum | gemberbier | limoen

7,00

Een verfrissende, lichtpittige en exotische cocktail die, naar onze mening, het gehele
jaar gedronken kan worden.

Hugo

Vlierbloesemsap | Prosecco | bruiswater | limoen | munt

6,50

Een verfrissende, fruitige en sprankelende cocktail gemaakt van Prosecco, vlierbloesem
en munt.

GIN TONIC
Negen specerijen Gin Tonic (tip)

In 2021 zijn we begonnen met het samenstellen van onze eigen gin. Dit in
samenwerking met Tollmanns Distilleerderij uit Vijfhuizen. Samen met Meester
Distilleerder Etienne hebben we zelf alle ingrediënten mogen samenstellen en zijn we
enorm trots op het eindresultaat!
We hebben gekozen voor een toegankelijke, florale en bloesemachtige gin. Hierin zit
onder andere oranjebloesem, mandarijnschilletjes, lavendel en laurier. Standaard
serveren we hierbij verse tijm en limoen, maar kan eventueel ook naar eigen wens
aangepast worden.

7,50

HET BETERE BORRELEN
Aperol Spritz

6,50

Aperol | Prosecco | bruisend water | sinaasappel
Proef de Italiaanse zon in een fris en bitterzoete
combinatie van Aperol, Prosecco en bruiswater.

Luxardo Limoncello Spritz

6,50

Luxardo Limoncello | Prosecco | ijs | citroen
Fris drankje op basis van citroenen in combinatie
met Prosecco en veel ijs.

Luxardo Limoncello Tonic

6,50

Luxardo Limoncello | tonic | ijs | citroen
Fris drankje op basis van citroenen met een
premium tonic en veel ijs.

ALCOHOLVRIJ GENIETEN
Crodino

3,00

Crodino | sinaasappel | ijs
Het Italiaanse alcoholvrije aperitief met een bite!

Fluère Original & Tonic

6,00

Fluère gin | tonic | ijs | tijm | limoen
Alcoholvrije gin op basis van kruiden met een
tonic, schijfje citroen en munt.

Hugo Alcoholvrij

5,00

Vlierbloesemsap | bruiswater | limoen | munt
Een verfrissende, fruitige en sprankelende cocktail gemaakt van
bruisend water, vlierbloesem en munt.
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FINGERFOOD
De hapjes dienen voor 00:30u besteld te worden.
Hierna is onze keuken gesloten.
Vers gebrande nootjes met gemarineerde zoete olijfjes

5,50

Brood met huisgemaakte kruidensaus en aïoli

4,50

Nacho’s

6,50

Hollands kaasplankje en Amsterdamse uitjes

7,50

Amsterdams plankje

7,50

Met paprika, bosui en barbecuesaus

Kaas, ossenworst, Amsterdamse ui en bitterbal

Neuf bitterballen

(9 stuks)

7,00

Gemengd bittergarnituur

(9 stuks)

7,75

Gemengd bittergarnituur (vega)

(9 stuks)

7,75

Mini garnalenkroketjes

(7 stuks)

7,50

Kaasstengels, bitterballen en gambastaartjes

Zoete aardappelfrietjes met truffelmayonaise

3,75

Bucket gefrituurde kip

9.75

Goedgevulde bucket met lichtpittige kip

SNAAIERIJ
Snaaierij à la Neuf

12,50

Snaaierij à la Neuf gemengd

16,50

Kaas, worst, gebrande nootjes en pestosticks met Heksenkaas
Kaas, worst, gebrande nootjes, gemengd bittergarnituur en pestosticks
met Heksenkaas

