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Grootburgerij Genemuiden
Een blijvende traditie.

COFFEE
KIJK IN DEZE
MENUKRANT

DIVERSE
SOORTEN KOFFIE
VOOR MAAR:

Er zijn tegenwoordig nog rond de
1250 Grootburgers. Het aantal sinds
1965 is van 300 toentertijd dus flink
gegroeid maar is nu stabiel. Steeds
meer scheidingen en stellen die samenwonen voorkomen een toename.

De uitkering vindt in het volste vertrouwen tussen Opzieners en Grootburgers plaats. Wie langs komt om
zijn eigen tegoed te incasseren en
terloops ook die van zijn zus mee wil
nemen, wordt geen strobreed in de
weg gelegd. Ons kent ons. De jaarlijkse uitbetaling van de rente van de
in 1965 verkochte landerijen, leverd
tegenwoordig nog maar tien euro
op mede door de recessie en de lage
rentestand hebben ook de Grootburgers daar nu ook last van.

KAART • DESSERTKAART • KOFFIEKAART

SPECIALS

Grootburgers zijn Genemuidenaren,
die in Genemuiden zijn geboren
(een bevalling in het ziekenhuis van
Zwolle telt gewoon mee), getrouwd
zijn in Genemuiden, wonen binnen
de grenzen van de oude gemeente Genemuiden en geboren zijn uit
Grootburgers.

De spoeling voor de ongeveer 1250
Grootburgers wordt elk jaar dunner. Ook al omdat de rentestand
historisch laag staat. En de statuten
schrijven voor dat we met het geld
niet mogen speculeren. Beleggen is
dus uit den boze, anders was er nu
mogelijk niets meer om uit te keren.

Krant
€5,95

Openingstijden:
CAFÉ
Maandag t/m Donderdag
16.00 - 01.00 uur
Vrijdag en Zaterdag
11.00 - 02.00 uur
Zondag
Gesloten

CAFETARIA
Maandag t/m Woensdag
11.00 - 22.00 uur
Donderdag t/m Zaterdag
11.00 - 23.00 uur
Zondag
Gesloten

Jan Eenkhoorn is secretaris (opziener) van de Stichting die over het
kapitaal van een miljoen gulden, de
opbrengst van de 198 bunder, die in
1965 aan de gemeente Genemuiden
werd verkocht. Overigens wel nadat
een rechter de rechten van de landerijen aan de Grootburgerij had toegewezen
De titel Grootburger is niet helemaal
uniek voor Genemuidenaren. Vroeger kenden bijvoorbeeld Deventer
en Grafhorst eenzelfde traditie. Men
vindt het gewoon leuk om Grootburger te zijn. Het gaat niet meer om het
geld.

Uw eigen feest in ons café?
Een gezellige en sfeervolle locatie.
Al geruime tijd bieden wij de mogelijkheid om uw gasten uit te nodigen
in ons sfeervolle café.

Graag willen wij bij u een soortgelijke reactie oproepen, vraag ons naar
de mogelijkheden.

Door de warme en ongedwongen
sfeer die onze locatie biedt, verrast u
uw gasten maximaal zodat een fantastische avond bijna een garantie is!

Maximaal 110 personen, beschikbaar
op maandag, dinsdag of woensdag.

De reacties die we al mochten ontvangen waren overweldigend zoals:
“Wat is dit gezellig”, “wat een mooi
interieur”,“schitterende locatie” en
“prima verzorgd”!

Contact
Tel.: 038 - 385 41 16
Email: info@doldesoldoat.nl

Warme dranken

Wijnen

Koffie € 2,20
Thee € 2,20
Cappuccino € 2,60
Latte Macchiato € 2,85
Espresso € 3,10
Warme chocomelk € 3,00

Witte wijn (zoet) € 3,25
Witte wijn (droog) € 3,65
Rood € 3,65
Rosé (droog) € 3,25
Rosé (Canei) € 3,25

Lekker bij de koffie
Brusselse wafel € 2,00
Slagroom € 0,65

Voor bij de borrel
Borrelplank € 7,00 p.p.

met een parade van diverse worst,
kaas en bittergarnituur

Portie runder bitterballen (6 st.) € 3,95
Broodmandje € 2,60 p.p.

Frisdrank

met kruidenboter en tapenade

Cola € 2,20
Cola Light € 2,20
Sourcy Blauw € 2,20
Sourcy Rood € 2,20
Jus d’Orange € 2,20
Crystal Clear € 2,20
Appelsap € 2,20
Sinas € 2,20
7-Up € 2,20
Rivella Light € 2,20
Cassis € 2,20
Bitter Lemon € 2,20
Ice Tea € 2,20
Energy € 2,20
Tonic € 2,20

Lunch

Bieren

(HEINEKEN)

Fluitje (22 cl) € 2,25
Vaasje (25 cl) € 2,50
Ellipse (25 cl) € 2,50
Ellipse (35 cl) € 3,75
Ellipse (50 cl) € 5,00

Speciaal bieren
Voor speciaal bieren kijk op bierkaart en
vraag onze medewerker voor het tapbier
van dit moment

TWEE SNEETJES BROOD MET:

2 Amsterdamse kalfsvlees kroketten € 5,65
2 Rundvlees kroketten € 5,40
Bal gehakt uit eigen keuken € 5,65
12 uurtje € 7,50

3 sneetjes brood, kaas, gebakken ei en een kroket

Soep

(RIJKELIJK GEVULD)

Tomaten - Groentensoep € 4,65
Kippensoep € 4,65
Soepje van de week € 4,65
Soep wordt geserveerd met brood en kruidenboter

Tosti’s
Diverse tosti’s € 3,10

Al onze medewerkers zijn allergenen
gecertificeerd. Omdat we met meerdere
allergeen bevattende gerechten werken,
kunnen wij ondanks onze kennis niet
uitsluiten dat onze producten allergenen
bevatten. Vraag ons voor meer informatie.

Pelgrims / Christoffelpad-Menu € 15,50
KEUZE UIT..,

1.

A. Tomatensoep/
Groentensoep
B. Kippensoep
C. Gemengde salade

2.

A. Malse varkenswangen
B. Kipschnitzel

3.

A. Dame Blanche ijs
B. Softijs met vruchten

C. Vegatrische bami en
een kaassouffle

C. Koffie of Thee
INCL. heerlijke koolsalade en tafelwater

Genemuiden
• OLDE STADUUS / TOURIST
INFO GENEMUIDEN
‘t Olde Staduus is het hart van
Genemuiden.
Een
prachtig
gerenoveerd gebouw dat een sociaal culturele en maatschappelijk
bestemming vormt voor inwoners
en bezoekers.
Havenplein 1
www.toldestaduus.nl
• TAPIJTMUSEUM
Genemuiden is dé tapijtstad van
Nederland. Neem een kijkje terug in de geschiedenis in het
museum waar oude weefmachines en handweefgetouwen
tentoongesteld staan.
Klaas Benninkstraat 2a
www.tapijtmuseum.nl
• HISTORISCH CENTRUM
GENEMUIDEN
Dit is een museum die de
geschiedenis van Genemuiden
duidelijk laat zien. Hier vind je
namelijk een origineel vooroorlogs winkeltje en een timmermanswerkplaats.
Hoek 27
www.oudgenemuiden.nl

• WINKELEN
Genemuiden heeft een gevarieerd winkelaanbod. U kunt in het
centrum gratis parkeren en bent
meteen dichtbij de winkels.
www.winkeleningenemuiden.nl

Rondje Zwartewater

• VEERPONT GENEMUIDEN
De pont is dé veerverbinding tussen Genemuiden en Zwartsluis
over de rivier en vaart elke dag
200 keer heen en weer! Al het
mogelijke vervoer kan op de veerpont mee.
www.veerpontgenemuiden.nl
• STOOMGEMAAL
‘D OLDE MESIENE
‘d Olde Mesiene staat aan de
Kamperzeedijk en is het oudste
nog werkende stoomgemaal
in Europa! Hij zorgde er
jarenlang voor dat de
Mastenbroekerpolder
uiden
Genem t
geen natte voeten kreeg.
Kamperzeedijk 7
Hassel
www.stoomgemaal.nl
rtsluis

Zwa

STARTPUNT:
U kunt de fietsroute beginnen in Genemuiden, Hasselt
of Zwartsluis. Fietsrichting voor deze beschrijving is
tegen de klok in. De route is bewegwijzerd door middel
van bordjes.

Dessert

CHECK ONZE LEKKERE
COFFEE EN ONS HEERLIJKE
SOFTIJS OP DE SORBETKAART OF HET VERPAKTE
IJS VAN HET BELGISCHE
IJSBOERKE.

COFFEE
SPECIALS

DOS COFFEE

KOEKIE COFFEE

CARIBEAN COFFEE

HOLLANDSE COFFEE

BAILEYS

TIA MARIA

IRISH COFFEE

KOEKIE LIKEUR

STROOPWAFEL LIKEUR

SPAANSE COFFEE

JAMESON WHISKEY

LICOR 43

ITALIAN COFFEE

BOURGONDISCHE
COFFEE

AMARETTO LIKEUR

FRIESCHE COFFEE

SCHROBBELÉR

SUIKERBROOD LIKEUR

€5,95
Pure verwennerij...
HEERLIJKE COFFEE MET
EEN ZOETE VERRASSING!

DAT K A N !

Privé bar voor jou en je vrienden? Wij stellen de gevraagde liters in en jullie tappen je eigen biertjes vanaf jullie
eigen privé bar. Bestel er nog wat lekkere hapjes bij en de
avond is compleet. Ideaal om eens even bij te praten met
vrienden of vriendinnen. Laat je aan de bar informeren.

Pistolet
BRUIN OF WIT

Grillworst € 6,75

Sla, ruim gesneden grillworst met een pittig sausje

Carpaccio € 6,75

Dun gesneden rundercarpaccio met pijnboompitjes,
parmezaan, sla en truffelmayonaise

Filet American € 4,75

Onderlegd met sla en belegd met pure filet
American, ei en ui

Spek en ei € 4,75

Drie geklopte eieren met gebakken spek

Gezond € 4,75

Sla, kaas, ham, tomaat, komkommer en ei

d’ Olde Soldoat (DOS) € 5,20

Gehakt, champignons, rode ui en gegratineerde kaas

Romige brie € 4,75

Brie, sla, honing en pijnboompitjes

Eiersalade € 4,75

Huisgemaakte eiersalade onderlegd met sla

Tonijnsalade € 4,85

Rijkgevulde huisgemaakte tonijnsalade en sla

Warm vlees € 5,75

Ambachtelijk gekruid vlees met mosterd dillesaus

Oude (020) kaas € 3,25
Schouderham € 2,95
Jong belegen kaas € 2,95
Kip filet € 2,95

Burgers
Broodje Groot (angus of kip) burger € 7,50
Een burger van het Angus rund of kip zoals de burger
ooit bedoeld was met sla, tomaat, komkommer, kaas,
spek en gebakken ei

Uitsmijters
Uitsmijter Ham Kaas € 7,25

2 sneetjes brood met 3 gebakken eieren, ham en kaas

Uitsmijters d’Olde Soldoat (DOS) € 9,75
3 sneetjes brood, 3 eieren met meegebakken kaas,
champignon, ui en spek

Maaltijdsalades
Tonijn / Kip € 11.50
Vegetarisch € 9.50

Plates
Standaard geserveerd met een frisse koolsalade en,
friet of gefrituurde aardappel. Voor sauzen en
andere keuzes kijk bij de side dishes.

Spareribs € 18.50

Eigen gemarineerde spareribs, zo mals heeft u
ze nog nooit gehad

Boeren Schnitzel € 17.00

Varkensschnitzel met gebakken spek, bosui,
paprika, champignons en uien

Biefstukmedaillons € 20.55

Heerlijk malse medaillons met gebakken
champignon, ui en kruidenboter

Kip saté € 16.75

Twee spiesjes gemarineerde kip saté met pindasaus

Pepersteak € 20.55

Heerlijke malse biefstukmedaillons met een
romige pepersaus

Stoverij uit het pannetje € 16.75
Heerlijk gegaard en gekruid rundvlees

Bami Goreng € 17.50

incl. gebakken ei, 2 spiesjes kipsaté, ham, kroepoek

Nasi Goreng € 17.50

incl. gebakken ei, 2 spiesjes kipsaté, ham, kroepoek

Kindermenu
Frietjes € 5.50

met een frikandel of kroket of vijf kipstukjes

Pannenkoek of poffertjes € 5.50

Side dishes
Portie friet € 2.60
Portie gefrituurde aardappelen € 2.60
Gemengde salade € 3.60
Mayonaise € 1.10
Speciaal saus € 1.60
Pepersaus € 2.30
Champignonsaus € 2.30
Satésaus € 2.10
Gebakken uien en champignons € 2.60
Boeren Pruttel € 3.25

gebakken spek, bosui, paprika, champignons en uien
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Misschien is uw inbreng een

€25,- waard!

DOS cadeaukaart t.w.v.
Laat het ons weten.
Spreuk:

Naam:

Telefoon:

Woonplaats:

E-mail:

