
Stokbrood of warm apostelbrood (meerprijs € 2,-) met…

• Kruidenboter € 5,00
• Tomatentapenade € 5,00
• Alioli €  5,00
• Kruidenboter, tapenade en alioli € 6,00
• Broodplank met drie soorten brood en smeersels € 6,50
 
 Koude Hapjes

• Borrelnootjes € 2,50
• Katjang pedis € 2,50
• Jonge of oude kaas € 3,50
• Groninger droge worst € 4,00 
• Gemarineerde olijven € 5,00
       
Warme Hapjes

• Bitterballen groot 16 stuks € 10,00
• Bitterballen klein 8 stuks € 6,00
• Frikadelletjes 8 stuks € 6,00
• Kipjuweeltjes 8 stuks € 6,50
• Gefrituurde kaasplankje 8stuks € 6,50
• Satévlammetjes 8 stuks € 6,50
• Gemengde hapjes groot 20 stuks € 12,50
• Gemengde hapjes 10 stuks € 7,50
• Garnalenvlinders 8 stuks € 7,00
• Calamares € 7,00
• Nacho’s met zure room, salsa, lente-ui en kaas € 6,50

Gemengde Schalen

• Happerij Time Out
 Plank met brood en smeersels, rauwe ham, droge worst, kaas, olijven
 en gemengd bittergarnituur € 17,50
• Stad en Ommeland
 Groninger worst, kaas, 4 kipjuweeltjes en 4 bitterballen € 11,00
• Oud Holland
 Groninger worst, kaas, 4 frikadelletjes en 4 bitterballen € 10,00

Warme hapjes zijn van 11.30 tot 23.00 te bestellen, op donderdag t/m zaterdag tot 00.00.

Tussen 18.00 en 22.00 kan het door drukte met het diner iets langer duren.

Bij drukte kan er niet apart worden afgerekend.

Hapjeskaart
van 11.30 tot 23.00 uur 

donderdag t/m zaterdag  
van 11.30 tot 00.00 uur



HIGH BEER

Drie speciaalbieren van de tap,  

waarbij in etappes wordt geserveerd: 

• broodplankje met smeersels en olijven

• rauwe ham, droge worst,

  jonge en oude kaas

• gemengd bittergarnituur

€ 19,90 P.P.

HIGH WINE
Drie glazen wijn naar keuze,  
waarbij in etappes wordt geserveerd: 

• broodplankje met smeersels en olijven•  mini caprese, wraprolletje met  
gerookte zalm, droge ham en meloen,  toastje met carpaccio

• gemengde warme kaashapjes

   € 22,50 P.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets te vieren...?
Een verjaardagsborrel, afstudeerfeestje, huwelijksreceptie, nieuwjaarsreceptie of iets dergelijks? 
Dankzij onze diverse ruimtes bieden wij verscheidene mogelijkheden voor kleine en grote 
gezelschappen. Onze sfeervolle Heineken Bar op de eerste verdieping biedt ruimte tot 45 personen.  
Op de begane grond is er plaats tot zeker 200 personen.

Wij hebben uiteenlopende arrangementen, maar wij maken ook met plezier een arrangement op 
maat voor u. De borrel of receptie kan worden aangekleed met allerlei hapjes. Van Groninger worst en 
bitterballen tot een luxe amusepiramide en van high tea zoetigheden tot een hapjesbuffet. 
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Poelestraat 34-36
9712 KB Groningen
050 - 313 15 35

www.grandcafetimeout.nl
info@grandcafetimeout.nl

@TimeOutGron GrandCafeTimeOut


