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Welkom bij Café Restaurant Nieges,
een klassieke Franse bistro aan ‘t IJ. Een goed
glas wijn en echt lekker eten, daarvoor kun je
bij ons terecht! Dat kan iedere dag voor een lekkere lunch, uitgebreide brunch, diner of borrel.
Met een adembenemend uitzicht over het water
willen we jullie laten genieten van alles wat we
in huis hebben.
In deze brochure vind je de verschillende
pakketten en menu’s voor groepen
vanaf 15 personen.
Plannen om wat later op de dag te komen?
Kijk dan ook eens naar onze borrel
mogelijkheden.
Voor ieder wat wils en
we kunnen tevens op maat een
mooie middag verzorgen.

Liefs!
Nieges

lunch menu
Vanaf 15 personen serveren wij een vast lunchmenu met
voor ieder wat wils. Een soepje, een broodje, salade
en een heerlijke zoete afsluiter.
(de onderstaande gerechten zijn voorbeelden).
€21,50

Soep
Vissoep met rouille

Broodjes (vlees, vis, vega)
Boeren belegen kaas met focaccia,
mosterdmayonaise, tomaat en tuinkers
Eggs Benedict met brioche, boerenham en hollandaisesaus
Eggs Florentine met brioche, spinazie en hollandaisesaus
Kalfskroketten met Zwolse mosterd

Salade
Little gem met croutons, tuinkers en sjalottendressing

Zoet
Cheesecake

Lunch Chefsmenu
Mag de lunch wat luxer?
Kies dan voor een 2- of 3-gangen menu.
wij ze t ten d e ta fel vo l m e t h eer lij ke g er ec htj es .
Deze zijn gebasseerd op de huidige menukaart.
per gang serveren wij zowel vis/vlees/vega en hierbij kunnen wij
uiteraard rekening houden met dieetwensen.
2-gangen incl. garnituren €22,50
3-gangen incl. garnituren €28,50

Borrel
Bij een gezellige borrel hoort natuurlijk
een borrelhap. Hier zijn verschillende
mogelijkheden voor, te bestellen
vanaf 15 personen.
Bittergarnituur
bitterballen
Kaassoufflés
loempia’s

€8,Holtkamp garnalenkroke t ten
€3,75 per stuk
Borrelplateau
Bittergarnituur,
desembrood met dip
n oten va n G otj é ,
olijven
kaas

€10,50
Luxe borrelplateau (koud)
Desembrood met dip
Iberico de Bellota
gemarineerde olijven
n oten va n G otj é
crudité
kaas

€15,50

lunch Drankpakketten

Hollandse bar

Internationale bar

Frisdrank
Jupiler bier
Huiswijn wit, rood en rosé
Koffie en thee

Frisdrank
Alle bieren op de tap
Alle schenk sterke dranken
Alle schenk wijnen
Koffie en thee

Eerste twee uur onbeperkt
€19,50 pp
Voor elk uur extra
€6,50 pp

Eerste twee uur onbeperkt
€29,50 pp
Voor elk uur extra
€8,50 pp

borrel Drankpakketten

Hollandse bar

Internationale bar

Frisdrank
Jupiler bier
Huiswijn wit, rood en rosé
Koffie en thee

Frisdrank
Alle bieren op de tap
Alle schenk sterke dranken
Alle schenk wijnen
Koffie en thee

Eerste twee uur onbeperkt
€21,50 pp
Voor elk uur extra
€7,50 pp

Eerste twee uur onbeperkt
€31,50 pp
Voor elk uur extra
€12,50 pp

