
 
 
 
 
 
  

 

Grand Café 

De 4 Seizoenen 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Café De 4 Seizoenen gaat ook in 2019 

door met de wekelijkse, zeer gezellige  

& smakelijke ‘Aanschuifmaaltijden*’! 

  

U bent op iedere donderdagavond vanaf  

18:00 uur van harte welkom om deel te nemen 

aan ons variërende 2 gangen menu. 

 

Bent u benieuwd naar wat wij serveren?  

Bekijk het menu op de achterzijde. 

 

*Vegetariër? Geen probleem! 

Geef dit door bij uw aanmelding 



Menu! 

@ de4seizoenendronten@gmail.com                 Tel: 0321 841 716 

Golfresidentie 129, 8251NS, Dronten 

 

Donderdag 10 januari 2019 

Lasagne met een groente- & 

tomatensaus, gehakt & kaas 

Vanille ijs met chocoladesaus 

& slagroom 

 

Donderdag 24 januari 2019 

Mexicaanse Ovenschotel 

hete bliksem 

Grand Dessert 

 

 

Donderdag 7 februari 2019 

Frittata met courgette, ui, 

knoflook, ricotta & kaas 

Met brood & een salade 

Punt noten/carameltaart 

 

Donderdag 21 februari 2019 

Kaasfondue met diverse 

groentes & brood 

vanille ijs met advocaat & 

slagroom 

 

 

 

Donderdag 17 januari 2019 

Risotto met wilde 

paddenstoelen & Parmezaan 

Citroentaart & slagroom 

 

 

Donderdag 31januari 2019 

Kip Tikka Massala met  

basmati rijst 

Creoolse bananencrème met 

kokos & sinaasappel 

 

Donderdag 14 februari 2019 

Huisgemaakte burger met een 

pittige salsa, wedges  

& coleslaw 

tutti-frutti met vanille ijs 

 

Donderdag 28 februari 2019 

stoofschotel van diverse 

vissoorten, wilde rijst & 

salade 

Griekse rijstpudding met een 

vleugje kaneel

Donderdag 7 maart 2019 

Provençaalse kip & 

aardappeltjes uit de oven 

met appelcompote 

Huisgemaakte sinaasappel 

sorbetijs & slagroom 
 

Donderdag 21 maart 2019 

Plaatpizza met salami, diverse 

groentes & kaas 

Poffertjes met vanille ijs, 

caramelsaus & slagroom 

 

 

Donderdag 14 maart 2019 

Oosterse garnalenspies met 

noodles & groenten 

Chocolademousse met 

geconfijte sinaasappelschil 

 

 

Donderdag 28 maart 2019 

Voorjaarsdiner!* 

Amuse 

Vitello Tonnato 

Gegrilde Zalm op bedje van 

spinazie, tagialelle & 

saffraansaus 

Soupe a l’orange 

 

Aanmelden voor één of meerdere maaltijden? 

Kosten €15,50. p.p. 

inclusief koffie/thee na afloop 

*Voorjaarsdiner  €18,50 p.p. 

 

Meld u aan via de bar,  

een telefoontje of stuur een mailtje.  

Contactgegevens vindt u onderaan de pagina. 

Let op:  

u kunt zich inschrijven tot uiterlijk de maandag  

vóór de datum van uw keuze. 

 

mailto:de4seizoenendronten@gmail.com

