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HISTORISCHE AMBIANCE MET VEEL
SMAKELIJKE MOGELIJKHEDEN!



A

Grand Café Pierrot heeft een uniek historische gewelvenkelder 
welke beschikbaar is voor verschillende feestelijke aangelegen. 
U kunt bij ons terecht voor o.a. bedrijfsfeest, zakenlunch,  
receptie, bruiloft en verjaardag. De mogelijkheden zijn  
eindeloos en in diverse prijsklassen voorhanden. 

In deze brochure leest u welke smakelijke mogelijkheden wij 
aan kunnen bieden voor uw gezelschap. 

Voor meer informatie over onze drankprijzen kunt u terecht op:  
www.grandcafepierrot.nl/menukaart. Bij ons betaalt u de  
gebruikelijke consumptieprijs, per afgenomen consumptie.  
Wij werken niet met drankarrangementen. 

Wij kunnen u met een groep vanaf 15 personen, tot een  
maximumaantal van 40 personen in de gewelvenkelder  
ontvangen. Zitplaatsen kunnen wij bieden tot 26 personen.

Voor het gebruik van de gewelvenkelder rekenen wij geen huur 
en/of kosten voor het personeel welke uw gelegenheid verzorgd.*

Uiteraard kunnen wij rekening houden met dieetwensen & 
allergenen.

Hartelijk dank voor uw interesse en graag tot ziens bij  
Grand Café Pierrot!

*  Uitzonderingen daargelaten.  
De inhoud van deze brochure is op wijzigingen voorbehouden.

Gewelvenkelder



In buffetvorm of  
grote schalen op tafel!

• Aardappelsalade
• Rundercarpaccio classic
• Gerookte zalm
• Gerookte makreel
• Bietencarpaccio 
• Diverse soorten worst & kaas
• Kaastengels 
• Garnalenvlinders
• Gehaktballetjes in tomatensaus
• Varkenshaassaté
• Knoflook garnalen (gepeld)
• Kipspiesjes 
• Frites met mayonaise
• Stokbrood kruidenboter

• Optioneel: Vegetarisch gerecht

€ 23,50 p.p.

Proeverij Pierrot
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Warm buffet
• Varkenshaassaté
• Spareribs
• Knoflook garnalen (gepeld)
• Vis van het seizoen
•  Gemarineerde  

   biefstukpuntjes 
• Vegetarisch gerecht
• Frites met mayonaise
• Gemengde salade
• Stokbrood kruidenboter

€ 24,50 p.p.

Huisgemaakt 
Stampottenbuffet
• Boerenkool
• Hutspot
•  Zuurkoolschotel 
• Spekjes
• Rookworst
• Spareribs
• Mosterd
•  Diverse soorten  

zuur garnituren

€ 19,50 p.p.

Koude voorgerechten:
• Stokbrood kruidenboter
• Aardappelsalade 
• Gerookte zalm 
• Bietencarpaccio
• Rundercarpaccio classic

Warme hoofdgerechten:
• Varkenshaassaté
• Spareribs
• Knoflook garnalen (gepeld)
• Vis van het seizoen
• Gemarineerde biefstukpuntjes 
• Vegetarisch gerecht
• Frites met mayonaise
• Gemengde salade

€ 28,50 p.p.

Koud    warm buffet&



Dessertproeverij
• 2 Soorten ijs
• Chocolade mouse
• Macarons
•  Stroopwafel mascarpone 

met karamelsaus

€ 6,50 p.p.

• Vers appelgebak
• Gesorteerd gebak 
• Chocoladetaart

• Saucijzenbroodje

€3,50 p/s
€4,50 p/s
€4,60 p/s

€3,70 p/s

Voor bij de koffie



Koude hapjes
Noten & Zo
Portie olijven
Broodmandje met  
    kruidenboter & aioli
Portie kaas 

Warme hapjes
Saucijzenbroodje
Rundvlees bitterballen (10st)
Gemengd bittergarnituur (10st)
Gefrituurde kaastengels (10st) 
Vlammetjes (10st)
Garnalenvlinders (10st)
Kipchunks (10st)
Old Amsterdam bitterballen (10st) 

Borrelplank ‘Pierrot’ voor 2 personen 
     (De borrelplank Pierrot is  

tot 22.00 uur te bestellen.)

€2,50
€4,00
€6,50

€7,50

€3,70
€7,00
€7,50
€7,50
€8,50
€8,50
€8,50
€8,50

€13,50

Borrelhapjes

• Gevuld ei
• Wrap met carpaccio, pesto & grano padano
• Toastje met brie & walnoten
• Bruschetta met een mousse van tonijn 
• Stokbroodje met gerookte zalm
 
€ 1,80 p/s

Luxe hapjes





Grandcafepierrot

Volg ons 

Grand café Pierrot
Houtmarkt 54

7201 KM Zutphen

Tel: 0575 54 01 00
info@grandcafepierrot.nl 
www.grandcafepierrot.nl

Openingstijden:
Maandag   Gesloten
Dinsdag t/m zaterdag  10:00 - 01:00 uur
Zondag   12:00  - 21:00 uur

Openingstijden keuken:
Dinsdag t/m zaterdag  11:00 - 22:00 uur
Zondag    12:00 - 21:00 uur


