
OVER GRAND CAFÉ PUUR

Bij  Grand Café Puur  zorgen we goed voor onze gasten, op elk 

moment van de dag. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat maken we alle tijd 

voor je. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.00u tot 01.00u. 

Op zaterdag en zondag van 09.00u tot 01.00u. 

Geniet dus op zaterdagochtend met een  cappuccino  en een krantje, een 

lekker stuk  taart  of één van onze (glutenvrije) friandises in alle rust van de 

stad die ontwaakt. 

Loop doordeweeks spontaan binnen voor een lekkere lunch of maak in het 

weekend tijd voor vriendschappen met een uitgebreide  high tea.  Een pure 

maaltijd voordat de film begint, gezellig borrelen met collega’s:

bij  Grand Café Puur  beleef je waardevolle momenten. 

Laat je verrassen door (h)eerlijk eten. Onze keukenbrigade presenteert originele 

gerechten, met herkenbare ingrediënten uit de regio. Alles maken we met liefde 

voor  puurheid.  Proef de pure smaken op het bord en geniet van een 

bijpassend glas wijn.

Je bent er nu toch!

OVER GRAND CAFÉ PUUR



BRUNCH
08.00u - 16.30u

Patisserie (2 st.)
Uit onze walk-in koelvitrine

Gebak
Vraag een van onze medewerkers naar het 

aanbod en kies zelf uit onze walk-in 

koelvitrine.

Croissants
2 verse croissantjes met bosvruchtenjam

Samen snoepen (v.a. 2 pers)
Samen lekker snoepen uit onze walk-in 

koelvitrine: 6 friandises!

Inclusief een kopje koffie of thee

Samen ontbijten (v.a. 2 pers)
Samen heerlijk ontbijten met:

Diverse soorten brood | Zoet & hartig 

beleg | Gekookt eitje | Griekse yoghurt | 

Croissantje

Inclusief een kopje koffie of thee en een 

kannetje verse jus d’orange!

Rood Fruit
Griekse yoghurt | Açai | Rood fruit | 

Granola | Gojibes

Vegan
Soja yoghurt | Chiazaad | Aardbei | Banaan | 

Kiwi | Kokos | Gojibes | Amandelen 

Caesar
Romeinse sla | Maïskip | Ei | Bacon | 

Parmezaan | Caesar dressing | Croutons

Zalm
Romeinse sla | Gerookte zalm | Quinoa |

Avocado | Cherrytomaat | Rode ui | 

Spinazie | Groene asperge | Mosterd-dille 

dressing

Vega
Romeinse sla | Zoete aardappel | Quinoa | 

Spinazie | Champignons | Paprika |

Rode ui | Cherrytomaat | Ahornsiroop-

dressing

1,5

4

2

6 p.p.

10 p.p.

8,5

8,5

11,5

11,5

11,5

ZOETIGHEDEN YOGHURT BOWLS

SALADES

SHARING



BRUNCH
08.00u - 16.30u

Eggs Puur
2 gepocheerde eieren | Brioche brood | 

Gerookte zalm | Avocado | Hollandaise saus

Eggs Benedict
2 gepocheerde eieren | Brioche brood | 

Brabantse plaatham | Hollandaise saus

Eieren op brood
2 eieren (gebakken, gepocheerd of 

scrambled) op een sneetje desembrood

Nutella
Banaan | Aardbei | Nutella | Kokos | 

Boeren roomijs

Rood fruit
Bosbessen jam | Bosvruchten coulis |

Rood fruit | Boeren roomijs

Hartig
Bacon | Gebakken ei | Cheddar | 

Ahornsiroop

Avocado & ei
Ei | Champignons | Cheddar | Avocado

Kip
Maïskip | Cheddar | Rode ui | Paprika | 

Champignons | Avocado 

Zalm
Gerookte zalm | Cheddar | Rode ui | 

Champignons | Cherrytomaat | Avocado

7,5

8,5

8,5

8,5

7,5

v.a. 4

8,5

9,5

8,5

TAPIOCA WRAPS

EIEREN AMERICAN PANCAKES

Toevoegingen:
• Extra ei + 1

• Extra snee  
desembrood + 1

• Jonge kaas + 1

• Cheddar + 1

• Achterham + 1,5

• Brabantse  
plaatham + 1,5

• Bacon + 1

• Avocado + 1,5

• Champignons + 1

• Spinazie + 1

• Cherrytomaat + 1

• Maïskip + 2

• Gerookte zalm + 3

• Hollandaisesaus + 1

Vervangingen:
• Glutenvrij brood i.p.v. 

desembrood + 2

• Brioche brood i.p.v. 
desembrood + 1,5

• Zoete aardappelchips 
i.p.v. desembrood + 1

Stel zelf samen!



BRUNCH
08.00u - 16.30u

Glutenvrijbrood i.p.v. desembrood (+ 2)
Caesar
Desembrood | Maïskip | Bacon | Ei |

Romeinse sla | Parmezaan | Caesardressing

Zalm
Desembrood | Gerookte zalm | Romeinse sla | 

Avocado | Cherrytomaat | Rode ui |

Mosterd-dille dressing

Brie
Desembrood | Brie | Prosciutto | Rode ui | 

Rucola | Balsamico | Pijnboompitten

Hummus
Desembrood | Romeinse sla | Champignons |

Hummus rode biet | Komkommer | Hüttenkäse | 

Pijnboompitten

Soep van de week
Vraag onze bedieningsmedewerkers naar

de soep van de week!

Tomatensoep
Tomaten | Basilicum | Room | Crostini

Kreeftensoep
Hollandse garnalen | Crostini | Rouille | 

Parmezaan

Rundvleeskroketten
Desembrood | 2 kroketten | Mosterd

Croque monsieur
Desembrood | Achterham | Jonge kaas | 

Gruyère kaas | Bechamelsaus

Tip! Met een gebakken eitje erop (+ 1)

12 (P)uurtje
Soep van de week | Rundvleeskroket | 

Sandwich hummus rode biet

Tilburger
Hamburger van ‘Puur Brabant’ | Sesambroodje | 

Kropsla | Ui | Tomaat | Augurk | Cheddar | 

Buikspek | BBQ-saus

Glutenvrij Vegetarisch

SANDWICHES

!

KLASSIEKERS

Heb je een allergie?
Meld het ons!

Wij gaan altijd zorgvuldig om met jouw 
voedselallergie of -intolerantie.

Kruisbesmetting is in onze keuken
nooit 100% uit te sluiten.

6

6

8,5

7,5

6,5

9,5

16,5

9,5

11,5

9,5

9,5

Vegan



DINER
16.30u - 22.00u

Brood
Desembrood | Roomboter | Olijfolie |

Fleur de sel  

Carpaccio
Ossenhaas | Truffelmayonaise | Parmezaan | 

Rucola | Pijnboompitten

Gamba’s
Gamba’s in duivelse olie | Spaanse peper | 

Knoflook | Salade

 

Zalm
Zalm | Avocado | Komkommer | Groene 

aspergetips | Wasabi kroepoek 

Halve kreeft
Kreeftenmayonaise | Salade

  

Kreeftensoep
Hollandse garnalen | Crostini | Rouille | 

Parmezaan 

Tomatensoep
Tomaten | Basilicum | Room | Crostini 

Soep van de week
Vraag onze bedieningsmedewerkers naar

de soep van de week!

Caesar salade
Romeinse sla | Maïskip | Ei | Bacon | 

Parmezaan | Caesar dressing | Croutons

Zalm salade
Romeinse sla | Gerookte zalm | Quinoa |

Avocado | Cherrytomaat | Rode ui | Spinazie |

Groene asperge | Mosterd-dille dressing

Vega salade
Romeinse sla | Zoete aardappel | Quinoa | 

Spinazie | Champignons | Cherrytomaat |

Paprika | Rode ui | Ahornsiroop dressing

5

11,5

13,5

12,5

16,5

8,5

6

6

11,5

11,5

11,5

VOORGERECHTEN SALADES

SOEPEN

...wij ook te vinden zijn op 
Tripadvisor, Facebook

en Instagram?

Schrijf een beoordeling en volg ons 
om op de hoogte te blijven van alle 
activiteiten bij Grand Café Puur!

Wist je dat...



DINER
16.30u - 22.00u

Rib-eye 200 gr.
Ribstuk van het rund | Verse frites |

Seizoensgroenten

Tournedos 180 gr.
Ossenhaas van het rund | Verse frites |

Seizoensgroenten

Tilburger
Biologische Hamburger van ‘Puur Brabant’ | 

Sesambroodje | Kropsla | Ui | Tomaat |  

Augurk | Cheddar | Buikspek | BBQ-saus | 

Verse frites | Seizoensgroenten

Caesar salade
Romeinse sla | Maïskip | Ei | Bacon | 

Parmezaan | Caesar dressing | Croutons | 

Brood

Vegetarische pasta 
Pappardelle | Pesto | Paddenstoelenmix | 

Sjalotten | Rucola | Parmezaan

Vega salade
Romeinse sla | Zoete aardappel | Quinoa | 

Spinazie | Champignons | Paprika | Rode ui | 

Cherrytomaat | Ahornsiroop dressing | Brood

Kabeljauw
Kabeljauw filet | Spinazie | Gepocheerd 

ei | Hollandaisesaus | Verse frites | 

Seizoensgroenten

Zalm salade
Romeinse sla | Gerookte zalm | Quinoa |

Avocado | Cherrytomaat | Rode ui | Spinazie | 

Groene asperge | Mosterd-dille dressing | 

Brood

Gamba’s
Gamba’s in duivelse olie | Spaanse peper | 

Knoflook | Salade | Verse frites | 

Seizoensgroenten

Kreeft
Gekookt | Kreeftenmayonaise | Salade |

Verse frites | Seizoensgroenten

Surf & turf
Halve kreeft | Tournedos 90 gr. | 

Kreeftensaus | Rode portsaus | Verse frites | 

Seizoensgroenten

22,5

29,5

16,5

17,5

17,5

17,5

27,5

17,5

21,5

32,5

29,5

VLEES VEGETARISCH

VIS

Kies je saus!
Pepersaus, Portsaus
óf Bearnaise saus

...Onze hamburger een lokaal, 
biologisch product is van 

‘Puur Brabant’?

Naast rundvlees hebben zij ook 
varkensvlees en de producten op 
onze borrelkaart komen ook van 

deze boerderij af!

Wist je dat...



DINER
16.30u - 22.00u

Chocolade & karamel zeezout
3 bereidingen van chocolade | Dolce de 

leche | Karamel-zeezout ijs

Crème brûlée
Crème brûlée | Bolletje seizoens-ijs 

Kaasplankje
4 verschillende kazen | Vijgenbrood | 

Stroop | Walnoten | Druiven 

Karamel & noten 
Boeren roomijs | Karamel-zeezout ijs | 

Hazelnoot ijs | Slagroom | Karamelsaus | 

Fudge | Kletskop 

Boerenroomijs & seizoensfruit 
Boeren roomijs | Seizoenssorbet ijs | 

Slagroom | Vers fruit van het seizoen 

Kindercoupe 
Boeren roomijs | Slagroom | M&M’s | 

Chocolade parels | Nougatine 

6,5

6,5

4,5

IJSCOUPESDESSERTS
7,5

7,5

10,5

...het ambachtelijke ijs van 
‘‘t IJsboerinneke’ van het 

platteland komt?

Marc Bierkens en zijn zus
Linda Bierkens zijn opgegroeid op 
de boerderij, waar zij nu samen 

boerderij-ijs maken!

Wist je dat...



MOMENTEN

Proef het goede leven. Met een hapje en 
een drankje, borrelen in goed gezelschap. 
Ontdek in een ontspannen sfeer hoe wijn 
en spijs elkaar versterken. 

Tijdens een exclusieve High Wine heb je alle 

tijd om nieuwe wijnen te proberen en jouw 

nieuwe favoriet te kiezen. We ontvangen je met 

een aperitief en amuse. Daarbij geniet je ook 

nog eens van heerlijke koude en warme gerechten 

die zijn afgestemd op de wijnen die je drinkt.

Bij Grand Café Puur heb je keuze uit de High 

Wine Classic (drie glazen) of de High Wine 

Royal (vier glazen). De High Wine wordt iedere 

dag van de week geserveerd tussen 14.00u en 

22.00u. 

Gezellig met vrienden een middag of avond 
genieten van een speciaalbiertje met bij-
passend hapje.

Bij een High Beer mag je zowel koude als warme 

hapjes verwachten. Alles wordt met passie bereid 

door onze eigen keukenbrigade. Uiteraard zijn 

de gerechtjes afgestemd op de bieren die we 

serveren. Je zult versteld staan van de smaken 

die je ontdekt! We starten met een aperitief 

en amuse, waarna het voor- en hoofdgerecht 

zullen volgen. We sluiten af met een smakelijk 

dessert. 

Bij Grand Café Puur heb je keuze uit de High 

Beer Classic (drie glazen) of de High Beer 

Royal (vier glazen). Wij serveren de High Beer 

iedere dag van de week tussen 14.00u en 22.00u. 

Kom gezellig langs! 

Neem de tijd om bij te praten terwijl je in de 
watten wordt gelegd met een uitgebreide 
High Tea van Grand Café Puur.

De middag trekt voorbij, terwijl jij in het beste 

gezelschap geniet van een tafel vol lekkers. 

Hartige hapjes, knapperige broodjes en vers 

beleg. Handgemaakt, puur van smaak en een lust 

voor het oog. Proost met een glaasje prosecco en 

kies in de vitrine je favoriete zoetigheid van 

onze patissier.

Elke dag van de week serveert Grand Café Puur 

tussen 12.00u en 17.00u een uitgebreide high tea 

van hoog niveau. Heb je een glutenallergie of 

-intolerantie? Ook dan ben je van harte welkom. 

We serveren namelijk ook een compleet glutenvrije 

high tea. 

Hightea’en met je kinderen? Dat is mogelijk bij 

Grand Café Puur. Wij serveren namelijk een Kids 

High Tea! Kinderen van 0 tot en met 3 jaar zijn 

gratis, en vanaf 4 jaar betaal je de prijs in 

leeftijd van je kind. We serveren de Kids High 

Tea tot en met 12 jaar.

(KIDS) HIGH TEAHIGH WINE

HIGH BEER

Alsof je elkaar gisteren nog zag.
#purevriendschap

Vriendschap vieren!
#puresmaken

Moment van delen.
#puregezelligheid

classic 34,5
royal 39,5

classic 34,5
royal 39,5

21,5



MOMENTEN

Neem alle tijd voor elkaar en laat je verrassen 
door pure seizoenssmaken.

Bij Grand Café Puur serveren we elke maand 

een nieuw driegangenmenu, waarbij elke gang 

zorgvuldig op elkaar is afgestemd door onze 

chef-kok. Daarbij heb je de keuze uit één van 

de twee voorgestelde voor- en hoofdgerechten. 

Zo kies je zelf wat je het lekkerst vindt. Laat 

je verrassen door de seizoenssmaken en de pure 

ingrediënten. 

Tip: vraag onze medewerkers om advies voor een 

passende wijn.  

Lekker dineren voordat je naar de film gaat, 
waarbij rekening gehouden wordt hoe laat je 
film start. Dát kan bij Grand Café Puur.

Wanneer je het Film & Food arrangement boekt, 

ontvang je een bioscoopkaartje voor de film 

bij Pathé, gecombineerd met een wisselend 

driegangenmenu. Tijdens een verrassend shared 

dining diner geniet je elke gang van een 

proeverij van diverse à la carte gerechten. Zo 

weet je zeker dat je met een goed gevulde buik 

heerlijk kunt wegzakken in de lekkere stoelen 

van bioscoop en optimaal kunt genieten van je 

avondje uit. 

Of je nu met zijn tweeën of twintigen wilt 
borrelen, bij Grand Café Puur verzorgen we 
graag jouw borrelmoment.

Bij Grand Café Puur zorgen we ervoor dat je geniet 

van de avond en met een fijn en tevreden gevoel 

naar huis gaat. Zo kun je zelf je borrelplank 

samenstellen met verschillende lekkernijen, 

hebben we heerlijke wijnen en speciaalbieren 

zoals ons eigen Puur Blond en serveren we 

uiteraard ook non-alcoholische dranken.

Met een (grote) groep bij Grand Café Puur 

genieten van een gezellige borrel en/of diner? 

Laat je verrassen door onze mogelijkheden. Wij 

zorgen goed voor jou en je gasten, op elk moment 

van de dag. 

Een goede bodem leggen voordat je naar je 
concert in Poppodium 013 gaat. 

Voor je bezoek aan Poppodium 013 kun je bij 

Grand Café Puur genieten van een heerlijk 

driegangenmenu. Tijdens een verrassende shared 

dining diner geniet je elke gang van een 

proeverij van diverse à la carte gerechten 

samengesteld door de kok.

Vanzelfsprekend houden wij rekening met 

vegetarische wensen, diëten en allergieën. 

Laat dit ons gerust weten!

MAANDMENU

DINNER & LIVE 013

BORRELMOMENTEN

FILM & FOOD

Geniet van een volledig diner
#puurgenieten

Met elkaar genieten.
#pureaandacht

Rocken met een stevige bodem! 
#purebeats

Filmpje? Eerst onthaasten...
#puurgriezelen

28,5

25,5

28,5 
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