
Grand Cafe Van Ruysdael  |  Ruysdaelstraat 1  |  Heemskerk  |  T 0251 232 232  |  grandcafevanruysdael.nl

outoutoutoutTake
poke bowl geluk in een kom
basis bowl  
met rijst, radijs, komkommer, 
avocado, edamame, wasabi-
mayonaise en sojasaus
Topping keuze uit:  
• tonijn 16,5
• falafel  (vegan mogelijk) 15
• kip teriyaki 15

sweet favorites 
New York Style Cheesecake 4,2
Killer Brownie  3,5
Cupcakes van zuscakes 3,5
huisgemaakte carrot cake  5,5
met honing en sour cream

chocolate fudge  5,5
met witte chocomousse

guilty pleasures
Nachos  6
tortillachips met crème fraîche 
en guacamole

Nachos cheese  9
tortillachips uit de oven met 
gesmolten kaas en guacamole.  
Extra optie: met jalapeños + 0,6

Kids menu
kroket of frikandel 7,4
appelmoes, mayonaise en frietjes

voorgerechten
Spaans plankje 9,5
Serranoham, Iberico chorizo, fuet, 
brood, aioli, olijfjes en Manchego kaas

Crispy chicken 8,5
kippendijen met een knapperig korstje 
geserveerd met chilimayonaise

Mandje brood  4,5
met kruidenboter & aioli

Gegrilde tonijn 10
met wakame, avocado, edamame, 
teriyakisaus en wasabimayonaise

Duivelse sizzling garnalen  11
gepelde gamba’s, gebakken in knoflook-
olie met preiringen en Spaanse pepers 

Carpaccio  11
beef carpaccio met truffelmayonaise, 
pijnboompitten, rucola en 
Parmezaanse kaas (pesto + 1,-)

Pommodori tomatensoep  6
huisgemaakt met room

maaltijdsalades
Carpaccio salade 16
met beef carpaccio, Parmezaanse 
kaas, pijnboompitten, rucola en 
truffelmayonaise (pesto + 1,-)

Geitenkaas salade  15,5
met zachte geitenkaas, walnoten, 
rode biet, croutons en honing-
mosterddressing

hoofdgerechten 
Smikkelstok  19,9
grillspies van biefstuk, kippendij en 
lamshaas met aioli & cocktailsaus

Saté van kippendijen  L = 17,9
of varkenshaas      XL = 20,9
met komkommerzuur en cassave 
kroepoek
 
Ruysdael ribs  18,9
lichtzoet gemarineerde spareribs 
met aioli & cocktailsaus

Noorse zalm 20,5
gebakken zalm met teriyaki saus

gnocchi  16
met tomatensaus , groente ratatouille 
en Parmezaanse kaas  

Best Burgers in Town
Ruysdael Classic 16
rundvlees burger met cheddar 
cheese, sla, tomaat en BBQ-saus

Sunny Veggie  16
vega burger met sla, cheddar 
cheese, tomaat en chilimayonaise

side orders
Frisse salade  3
Twister fries  4,2
wijnen per fles zie wijnkaart

T 0251 232 232 
grandcafevanruysdael.nl



Grand Cafe Van Ruysdael  |  Ruysdaelstraat 1  |  Heemskerk  |  T 0251 232 232  |  grandcafevanruysdael.nl

borrelboxen 

borrelbox 1 (per 2 personen) 29,5
Gevuld met een Spaans plankje, bietenwrap 
met geitenkaas, carpaccio, duivelse garnalen, 
tortilla chips met quacamole en brood

borrelbox 2.0 (per 2 personen) 34,5
Gevuld met een Spaans plankje, 
Beef tataki, Nacho’s pulled chicken, 
Yakitori spiesjes, Duivelse garnalen en brood

high’s in a box

high tea (per persoon) 22,5
onze heerlijke zoete & hartige lekkernijen 
met diverse soorten thee

high wine box (per 2 personen) 70
4-gangen diner met bijpassende wijnen

high beer box (per persoon) 35
4-gangen diner met bijpassende bieren

high cocktail box (per persoon) 35
3 van onze populairste cocktails 
met een overheerlijk hapje
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& High’s

Zin in? Bestel deze boxen telefonisch via 0251 232 232  
Bestel vóór 15:00 uur, dan kun je de box(en) dezelfde dag nog afhalen. (of dag & tijd in overleg)


