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Restaurant “Embrasse”

Het restaurant “Embrasse” is gevestigd in het Informatiecentrum Grevelingen. Het
restaurant werkt nauw samen met Party-Service-Catering de-Vierjaargetijden te
Dreischor en heeft dezelfde openingstijden als het Informatiecentrum. Ook buiten deze
openingstijden is het voor groepen mogelijk gebruik te maken van onze locatie. U kunt
hierbij ook gebruik maken van het terras, gelegen aan de achterzijde van het
Informatiecentrum en het restaurant op de begane grond.

Waar mogelijk wordt voor onze maaltijden gebruik gemaakt van streekgebonden producten.
Onze producten zijn zoveel mogelijk biologisch en waar mogelijk fairtrade. Wij houden
graag rekening met eventuele dieetwensen of allergieën. Bent u vegetariër of veganist?
Meldt het bij uw bestelling!!

Dranken voor groepen
Alfredo koffie/thee
Koffie/thee met huisgemaakt appelgebak
Koffie/thee met een chocolade muffin
Koffie/thee met Schouwse kruidkoek
Koffie/thee met een plakje cake
Bio sappen
Frisdranken
Bier van Zeeuwse bodem
Dubbel of trippel bier, witbier
Eco wijnen
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€ 1.50
€ 4,40
€ 4,00
€ 3.00
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,20
€ 2,60
€ 3.60
€ 3,60
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Vergaderlunches
Lunch A

Prijs per persoon € 12,95

Verschillende soorten boerenbrood, gesorteerd belegd met; brie, jong belegen kaas,
oude kaas, gegrilde achterham, boeren metworst en kipfilet. Groene sla, tomaat en
komkommer, melk, karnemelk , Biologische sapjes, vers handfruit.

Lunch B

Prijs per persoon € 14,95

Verschillende soorten boerenbrood, mueslibol, gesorteerd belegd met; brie, jong
belegen kaas, oude kaas, gegrilde achterham, boeren metworst en kipfilet. Groene
sla, tomaat en komkommer, melk, karnemelk , Biologische sapjes, koffie of thee,
vers handfruit.

Lunch C: in buffetvorm vanaf 10 personen

Prijs per persoon € 19,50

Kopje tomaten-groentesoep met zoute soepstengel
Diverse soorten boerenbrood, mueslibol en stokbrood
klein verpakking boter, jam en honing
Diverse soorten beleg: brie, jong belegen kaas, oude kaas, geitenkaas, gegrilde
achterham, boeren metworst en kipfilet saucijzenbroodje
Melk, karnemelk , biologische sappen, vers handfruit

Lunchpakket

prijs per persoon € 10.50

3 ruim belegde broodjes, een zoet broodje, jus d’orange, chocolade en fruit.
Geleverd in een box per persoon.
Op deze schitterende locatie bereiden wij met liefde, passie en zorg vele verse
streekeigen producten. Duurzaam, biologisch, fair-trade… Maatschappelijk verantwoord
ondernemen deden wij al voordat het woord uitgevonden was…
Heel graag houden wij rekening met uw specifieke wensen!!
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Drankenarrangement


1 uur onbeperkt drankjes

Prijs per persoon € 10,00

(met uitzondering van gedistilleerd)


2 uur onbeperkt drankjes

Prijs per persoon € 15,00

(met uitzondering van gedistilleerd)


3 uur onbeperkt drankjes

Prijs per persoon € 20,00

(met uitzondering van gedistilleerd)
Prijzen zijn gebaseerd op deelname van minimaal 15 personen. Kleinere groep?
Vraag naar de tarieven.

Borrelarrangement
1-uursarrangement

Prijs per persoon € 14,50



Onbeperkt drankjes (met uitzondering van gedistilleerd)



Diverse soorten noten en zuidvruchten



Oude kaas en olijven



Klein warm saucijzenbroodje

2-uursarrangement

Prijs per persoon € 18,50



Onbeperkt drankjes (met uitzondering van gedistilleerd)



Diverse soorten noten, zuidvruchten en zoute sticks



Minisandwich zalm, oude kaas en olijven, boeren worst



Warme gehaktballetjes, saucijzenbroodje, tomaten/kaas broodje

3-uursarrangement

Prijs per persoon € 24,50



Onbeperkt drankjes (met uitzondering van gedistilleerd)



Diverse soorten noten, zuidvruchten en zoute sticks



Minisandwich zalm, komkommer met tonijn, kaas en olijven, boerenworst



Warme gehaktballetjes, saucijzenbroodje, tomaten/kaas broodje, kip kluifjes.

Bovenstaande prijzen gelden bij minimaal 15 personen. Kleinere groep? Vraag naar
de mogelijkheden. De borrelarrangementen zijn volledig aan te passen aan uw
wensen. Bij verlenging van het dranken- of borrelarrangement is de meerprijs
€ 4,50 p.p. per ½ uur.
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Voor de buffetten wordt een minimum aantal van 20 personen gehanteerd Wilt u met
minder dan 20 personen gebruik maken van één van onze buffetten? Vraag ons naar de
aangepaste tarieven.
Barbecue A

Prijs per persoon € 18,50

Van de vleesboerderij; Shaslick, kippenpoot, saté, hamburger, speklap, spareribs,
braadworst. 3 koude sauzen, pindasaus, boeren brood en kruidenboter.
Russische salade met ei, gemengde groene sla met tomaat en komkommer, vers fruit.
Barbecue B

Prijs per persoon € 22,50

Van de vleesboerderij; Shaslick, kippenpoot, saté, hamburger, speklap, spareribs,
braadworst. Zalmpakketje met gamba, 3 koude sauzen, pindasaus, boeren brood en
kruidenboter. Russische salade met ei, zalmsalade, gemengde groene sla met tomaat en
komkommer, vers fruit.
Schouws buffet

prijs per persoon

€ 24,50

Juunsoep, boeren brood en boter
Drie soorten stamppot, rookworst, worsteballen, sla, speklappen, kapucijners met spek
en warme beenham, mosterd, groene gemengde sla.
Flakkees buffet

prijs per persoon

€ 24,50

Soep uut hof, boeren brood en boter
Gebakken poterjes, runder stoofvlees, karbonade met champignons, vispotje met groentes,
bruine bonen met spekjes, groene gemengde salade
Luxe vlees en vissalade

prijs per persoon € 22,50

Huzarensalade, kipkerriesalade, Waldorf salade, vleessalade, zalmsalade, vissalade,
rauwe ham met meloen, salami, paté, gevuld ei, rookvlees, ham-asperge rol, brie,
gevulde tomaat, gerookte zalm, Hollandse garnalen, forel filet, gerookte paling,
peper makreel, haring, rivier kreeftjes, rauwkost, gegarneerd met vers fruit.
Boeren brood en kruidenboter.
Borrelsalade

prijs per persoon

€ 9,50

Rundvlees salade, zalmsalade, gevuld ei, ham-asperge rol, rauwe ham met meloen, gerookte
zalm, Hollandse garnalen, rauwkost, gegarneerd met vers fruit. Stokbrood en kruidencrème
.
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Lente buffet

prijs per persoon

€ 25,50

Een rundvleessalade, zalmsalade, gevuld ei, ham-asperge rol, chorizo, rauwe-ham met
meloen. Hollandse garnalen en gerookte zalm. Jonge sla met feta en olijven.
Aan warme gerechten; gebakken krieltjes met kruiden, kip spies met pindasaus,
gehaktballetjes in paprikasaus, gepocheerde zalm, mosseltjes Zeelandaise.
Zomer buffet

prijs per persoon

€ 25,50

Amerikaanse koolsalade, tomatensalade met mozzarella, Russische salade met ei,
vers fruit salade, tonijn met ui, gerookte kipfilet, rauwe ham met meloen.
Aan warme gerechten; aardappel kroketjes, varkenshaaspuntjes, drumsticks,
gamba’s, gebakken mossels .
Herfst buffet

prijs per persoon

€ 25,50

Kipkerrie salade, tonijnsalade, grove paté, gevuld ei, ham-aspergerol, pepermakreel,
rivierkreeftjes. Wittekool salade met druiven
Aan warme gerechten; Aardappelgratin met tijm, Kipsaté met pindasaus, fricandeau,
calamaris, scholfilet.
Winter buffet

prijs per persoon

€ 25,50

Aardappelsalade en vissalade, gerookte zalm, gerookte forelfilet, gevuld ei,
gevulde tomaat met roomkaas,
Aan warme gerechten; Stamppot van koolraap en prei, stoofpeertje in suddervlees,
warme beenham met honing, chili con carne, visstoofpotje, regenboogforel.

Zoveel mensen, zoveel wensen.
En graag houden wij rekening met uw wensen!
Alle buffetten, lunches en bbq’s zijn voorbeelden van wat er allemaal mogelijk is.
Lang niet alles kunnen wij vermelden in deze folder. In een persoonlijk gesprek met u
overleggen we wat voor u de beste keuze is voor uw feest of bijeenkomst.
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Lunch kaffee “Embrasse”
Warme dranken
Kopje koffie, espresso of thee
Cappuccino of koffie verkeerd
Warme chocomel met slagroom

€ 2.00
€ 2,40
€ 2,60

Grevelingen koffie
€ 6,50
Kopje koffie of thee, een Zeeuws
likeurtje, chocolade, Schouwse koekjes
en zoetigheden.
Lekkernijen en gebak
Huisgemaakte appeltaart
Citroen kwarktaart
Chocolade gebak
Worteltjes taart
Slagroom is inclusief!

€ 2,90
€ 2,90
€ 2,50
€ 2.50

Schouwse kruidkoek
Flakcake
Saucijzen broodje

€ 1,50
€ 1.50
€ 2.50

IJs coupe van vandaag..

€ 6.00

Vraag ernaar!
Verschillende soorten ijshoorntjes en verpakt ijs.
Frisdrank
Cola, sprite, sinas, cola light
Bronwater, blauw of rood
Rode ranja met een rietje
Bitterlemon, tonic, cassis
Tomatensap, rivella, ice tea
Jus d’orange, appelsap
Vers geperst sinaasappelsap
Fristi, chocomel
Dagverse melk, karnemelk
Kan kraanwater
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€ 2,20
€ 2,20
€ 1,00
€ 2,20
€ 2,40
€ 2,50
€ 4,50
€ 2,40
€ 1,60
€ 1,50
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Bier (fles)
Zeeuws biertje, pils
Malt bier
Amstel radler 0%
Amstel radler
Zeeuws witbier
Zeeuws kriekenbier
Zeeuws dubbel-bier
Zeeuws tripel-bier

€ 2,60
€ 2.40
€ 2,40
€ 2,40
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,20
€ 3,20

Wijn
Rose, witte of rode wijn
Prosecco
Wijn van ‘de Kleine Schorre’

€ 3,60
€ 4,00
€ 4,00

Aperitieven
rode port, Schouwse advocaat

€ 4.00

jonge jenever, oude jenever

€ 4.00

bessen jenever

€ 4.00

Zeeuws likeurtje

€ 4.50

Aperol spritz

€ 5.50

gin-tonic, bacardi cola

€ 7.50

Bij de borrel
Bakje olijven
Oude kaas en olijven, Schouwse droge worst
Mandje brood, kruidenboter
Knoflookbrood, warm
Gehaktballetjes ( 8)
Tosti met;
Kaas
Ham kaas
Boeren tosti ui/spek
Mozzarella, tomaat
Geitenkaas, noten, honing

€ 3,00
€ 6,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4.50

€ 4,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 6,50

Tosti inclusief salade garnituur.
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Vers gemaakte soepen
Juunsoep
Tomaten-groentesoep uut hof
Vissoep
Soepen met een boterham erbij.

€ 5,00
€ 5,00
€ 7,00

Dikke Duuvelandse boterham
Boerenkaas
Oude kaas
Brie
Beenham
Ham, kaas en gekookt ei
Schouws spek en stroopvet
Hollandse garnalen
Gerookte zalm
Vers gemaakte tonijnsalade
Scharrel ei salade met kipfilet

€ 4,50
€ 4,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 6,00
€ 5,50
€ 8,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Wentelteefjes
€ 4,50
Mandje brood, kruidenboter
€ 4,50
Knoflookbrood, warm
€ 4,50
Broodjes worden geserveerd met salade.

‘Grevelingen’ lunch
Per persoon een boterham met Zeeuws spek en spiegelei,
een boterham met boerenkaas en een boterham met beenham.
Kopje koffie, thee of melk.
€ 9,50
Salade met;
Gerookte kip, ei en appel
Geitenkaas en noten
Gerookte zalm
Tonijn, ui en olijven
Brood, boter en dressing inclusief.
Pannenkoeken;
Pannenkoek naturel
Pannenkoek appel
Pannenkoek spek
Pannenkoek kaas

€ 9,50
€ 9,50
€ 12,50
€ 10,50

€
€
€
€

4,00
4,50
4,50
4,50

Stroop en suiker horen erbij.
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Uitsmijters
Boeren omelet, ui, spek, champignons € 7,40
Uitsmijter ham en kaas
€ 7,40
Uitsmijter Schouws spek
€ 7,40
Warme lunch gerechten
Warme geitenkaas met spek
Gebakken champignons met ui
Schouwse wosteballen
Burger van’t land
Burger uit de zee
Mosseltjes Zeelandaise
Gebakken gamba’s met groentjes

€
€
€
€
€
€
€

Pasta Bolognaise
Pasta Carbonara
Pasta met gamba’s

€ 9,50
€ 9,50
€ 12,50

8,50
6,50
7,00
8,50
8,50
11,50
14,50

Warme gerechten worden geserveerd met
brood, salade en een sausje.

Lieve gasten,
Op deze schitterende locatie bereiden wij met liefde en zorg vele verse
streekeigen producten. Het kan voorkomen dat niet alles voorradig is
of dat u even moet wachten totdat uw bestelling klaar is.
Wij vragen uw begrip hiervoor en verzekeren u dat wij alles in het werk stellen
om u zo goed en snel mogelijk van dienst te zijn.
Vele producten zijn dagvers en soms beperkt leverbaar of op voorraad.
Mocht u vragen hebben over een bereidingstijd of ingrediënten,
vraag gerust de bediening om nadere uitleg!
Alle op deze menukaart genoemde prijzen zijn inclusief bediening.
De rekening mogen wij alleen per tafel opmaken!!
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