
 

  

Grand café effe 

 LUNCHKAART 

Tot 17:00 

SOEPEN 

      TOMAAT    
Tomaat-basilicumsoep 

met croutons 
 

€ 5,95 

 

 

GEVOGELTE BOUILLON 
Met pulled chicken  

 
 

€ 5,95 

 

ROMIGE ASPERGESOEP 
Met ham en ei  

(vegetarisch mogelijk) 
 

€ 5,95 
 

 

TOSTINI’S  UITSMIJTERS 

SALADES 
CARPACCIO 

Sla, carpaccio, 
truffelmayonaise & 
Parmezaanse kaas 

 
€ 12,95 

 

VEGETARISCH 
Sla, brie, stoofpeertjes, 

honing, noten & 
kruidencrème 

 
€ 12,95 

 

 

 

VIS 
Sla, tonijn, zalm, butterfly 

garnalen, zoetzure 
komkommer & cocktailsaus 

 
€ 12,95 

 

 

 

 
TOSTINI HAM en/of KAAS       € 6,95  
 
TOSTINI HAWAÏ         € 6,95  
 
TOSTINI TRICOLORE        € 6,95 
Met rode en groene pesto, mozzarella en tomaatjes 
 
TOSTINI  EFFE        € 7,95  
Één van bovenstaande tostini’s met een gebakken 
ei.      

De uitsmijter bestaat uit drie eieren en wordt 
geserveerd op 2 sneetjes brood (wit/bruin). 
 
UITSMIJTER HAM/KAAS  € 8,10  
 
UITSMIJTER EFFE   € 9,95  
Met spek ui en champignons 

 
BOERENOMELET    € 9,95  
*vegetarisch is ook mogelijk 
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Soepen worden gereserveerd met een mandje brood. 

 

 

Salades worden gereserveerd met een mandje brood. 
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BROODJES 

 
KIPKERRIE SALADE   € 8,50 
Gebakken ananas en groene crumble  
 
WARME BEENHAM    € 8,95 
Met aspergesalade en mosterdcrème  
  
BRIE       € 8,95 
Rode stoofpeertjes, honing & noten 
 
OSSENWORST    € 8,50 
Sla , krokante uitjes , augurk en piccalilly 
crème   
 
GEHAKTBALLETJES IN TOMATENSAUS € 8.95 
Sla , krokante uitjes , bieslook crème fraîche  

  
GEZOND     €  8,50 
Sla, ham, kaas, komkommer, tomaat & ei 
 
RUNDERCARPACCIO   €  9,50 
Carpaccio, truffel crème & Parmezaanse kaas   
 
TONIJNSALADE    €  8,50 
Tonijnsalade, paprika, rode ui & kappertjes 
 
GEROOKTE ZALM     €  9,50 
Gerookte zalm met een crème van bieslook en 
ei 
 
CAPRESE (kan zowel warm als koud)  € 8,50 
Tomaat, mozzarella , basilicum, balsamico 
caramel  en bruchetta  

EFFE WAT ANDERS 
Wenst u uitgebreider te lunchen, dan kunt u in 
het asperge seizoen ook volop genieten van het 
aspergemenu 
 

Romige aspergesoep  
*** 

Asperges traditioneel  
Of  

Asperges met zalm  
*** 

Aardbeien romanoff  
 

€29.50 
  

12-UURTJE      €  12,75 
(broodje gezond, broodje kroket, soep naar keuze) 
 
WOKPANNETJE SATÉ     € 19,50 
 
WOKPANNETJE GAMBA’S    €  19,50 
  
Wokpannetjes worden geserveerd met frietjes en sla 
  
KROKETTEN MET BROOD    €  8,50 
Bourgondiër kroketten met wit of bruin brood 
  
KROKETTEN MET FRIET   €  9,50  
Bourgondiër kroketten    
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Tot 17:00 

Grand café effe 
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Keuze uit: baquette , waldkornbol of italiaanse bol  
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