Om te delen
Portie Van Dobben bitterballen

7,50

Portie frikandelletjes

6,00

Diverse bittergarnituur

7,50

Vegamix √

7,50

Kiploempiaatjes piripiri

7,50

Italiaanse gehaktballetjes

7,50

9 stuks

12 stuks
12 stuks
12 stuks
9 stuks

Champignons op Spaanse wijze √ 6,50
Brood met smeersels √

brood met kruidenboter, tapenade, aioli

5,50





Plank 1466

22,50
Charcuterieplank brood met smeersels, vleeswaren,
Italiaanse balletjes, Spaanse champignons,
olijven, brie met walnoten & honing met luxe
bittergarnituur

Nacho Cheese

met gehakt, knoflook, rode ui, mais, cheddar
en tomatensalsa

10,50

Desserts en Koffie
Sinaasappelbavarois

5,00

Chocolade lavacake

6,50

Tiramisu

6,50

Koffie / thee 1466

6,50

Special Koffie

6,50

met chocola en slagroom

met rood fruit en slagroom
met slagroom
Kopje koffie of thee met een likeurtje, koek
en chocolade
Irish, Italian, French, Spanish, Cornet

1 4 6 6 . n l

1466

Grand Café 1466
Grand Café
Restaurant
Terras
Groepsaccommoda�e
Kronenbergweg 19 | 5976 NV | Kronenberg
info@1466.nl
www.1466.nl
reserveren @kronenbergerhof.eu
www.kronenbergerhof.eu



Soepen en voorgerechten

Salades

Tomatensoep √

5,00

Romige champignonsoep √

5,00

Soep van de dag

6,00

of met balletjes

met gebakken champignons

Soepen worden geserveerd met een heerlijke Grissini.

Champignons op Spaanse wijze √ 6,50

in knoflook, pepers, olijfolie en witte wijn
met brood

Carprese

Mozzarella, tomaat, basilicum en balsamico

8,50

Tosti ham/kaas

4,75

Tosti 1466

7,50

6,50

Uitsmijter ham/kaas

8,50

Brood met 2 Van Dobben
rundvleeskroketten

8,50

Brood met 2 vegetarische
kroketten √

8,50

Salade gerookte zalm

9,50
sla, rode ui, kappertjes, honingmosterddressing en croutons

12,50

Salade scampi

13,50

sla, rode ui, citroen en croutons

10,50

Salade kip

8,50

11,50

8,50
sla, brie, walnoot, honing, croutons en
groene appel

11,50

Salade vega √

11,50

sla, gegrilde kip, rode ui en croutons

sla, tomaat, rode ui, feta, olijf,
balsamico, en croutons

8,50

Maaltijdsalades worden geserveerd met brood,
aioli en een botertje.

Pasta Bolognese
Pasta pesto champignons √
Pasta pesto kip
Pasta gamba’s al aioli
Pasta scampi witte wijnsaus

14,50
14,50
14,50
17,50
17,50

Burgers
Burger 1466
14,50
Runderburger met sla, tomaat, augurk,
Sweet Baby Ray’s barbecuesaus en gebakken ui

Luxe broodjes
Ambachtelijke gehaktbal

8,50

Gezond

8,50

Carpaccio

9,50

Gerookte zalm

9,50

Tonijnsalade

8,50

Brie √

8,50

Keuze uit luxe wit broodje of luxe bruin broodje.

Puntzak dikke friet of Flynters √

12,50

Pasta’s

Tosti kip Tandoori
drie eieren met ham en kaas

9,50
Salade carpaccio
sla, pesto, pijnboompitjes, zongedroogde.
tomaatjes, Parmesan en truffelsaus

Salade brie √

Tosti’s

met gebakken champignons, ui,
spekjes en een gebakken eitje

voorgerecht maaltijd

3,50

Hangover Burger

14,50
Runderburger met sla, augurk, rode ui, bacon,
Srirachasaus en een gebakken eitje

Burger Surf & Turf

15,50
Runderburger met sla, rode ui, Hollandse garnaaltjes,
scampi en cocktailsaus

Veggie Cajun Burger √

14,50
Vegetarische burger van paprika, kidneybonen, mais,
mozzarella en Cajun kruiden
Burgers worden geserveerd met dikke friet of
Flynters en salade

Warme vleesgerechten
Limburgs stoofpotje

14,50

Duivels stoofpotje

14,50

Kipsaté

14,50

Schnitzel

14,50

Schnitzel vega √

14,50

Varkenshaas

16,50

Kogelbiefstuk

18,50

rundvlees met ui, champignon en zilveruitjes
rundvlees met ui, champignon en
Spaanse peper

met champignon en ui of pepersaus of
champignonroomsaus

met champignon en ui of pepersaus of
champignonroomsaus

met champignon en ui of pepersaus of
champignonroomsaus

met champignon en ui of pepersaus of
champignonroomsaus of rode wijnsaus

* Alle warme vleesgerechten worden geserveerd
met dikke friet of Flynters en salade.

Warme visgerechten
Gamba’s al aioli
18,50
Scampi in knoflook, pepers, olijfolie en zeezout
Moot zalm

Met witte wijnsaus

16,50

Fish and Chips

14,50
2 gefrituurde lekkerbekjes met remouladesaus
* Alle warme visgerechten worden geserveerd
met dikke friet of Flynters en salade.

Voor de kids
Friet of Flynters met snack
Fish and Chips

Spaghetti Bolognese

7,50
7,50
7,50

