drink eet geniet

koffie
Koffie 2.6 / Groot 3.9
Koffie verkeerd 3
Koffie Speciaal (alcoholvrij)

koffie met siroop naar keuze en geschuimde melk 3.6

Cappuccino 3 / Groot 4.5
Flat White

Voeg een smaak aan je koffie, cappuccino of
latte toe met een siroop naar keuze + 0.6

keuze uit: amaretto, hazelnoot, karamel,
vanille of pumpkin spice
Sojamelk i.p.v. koemelk + 0.6
Extra shot espresso + 1

Al onze koffies zijn ook cafeïnevrij verkrijgbaar

Dubbele espresso met warm geschuimde melk 4.1

Espresso 2.5 / Doppio 3.6
Espresso Cortado

Espresso met warm geschuimde melk 2.9

Espresso Macchiato

Espresso met een vlekje warm geschuimde melk 2.7

Latte Macchiato 3.4
Chai Latte

Latte met sterk gezette Black Chai thee
en vanillesiroop 5

Irish koffie

met Ierse whiskey, bruine suiker en slagroom 7

Italiaanse koffie

met Amaretto en slagroom 7

Grøn koffie

met Bicerin en slagroom 7
Bicerin is een romig choco-notenlikeur uit Turijn.

drink

losse thee
Black Chai

Zwarte thee - water 100°C - 2 à 3 min. 2.6
Een thee met natuurlijke ingrediënten: kaneel,
anijs, gember, zwarte peper, kruidnagel en kardemom.

Earl Grey Bio

Zwarte thee - water 100°C - 4 à 5 min. 2.6
Gearomatiseerd met waardevolle bio Bergamot- olie.

English Breakfast

Zwarte thee - water 100°C - 3 min. 2.6
Engelse melange van Ceylon en Assam.

Oolong Tie Guan Yin

Oolong - water 90°C - 2 à 3 min. 2.9
Heeft een mild karakter. Met de hand gerold.

... meer thee

Gunpowder

Groene thee - water 80°C - 2 min. 2.6
Een echte klassieker, met een kruidige afdronk.
Elk theeblad is met de hand gerold tot kleine parels.

Sencha Lemon

Groene thee - water 80°C - 3 min. 2.6
Met citroengras en citrusschilletjes

Grøn Afternoon Tea
Geniet samen van en beleef onze klassieke
Afternoon Tea, met heerlijke sandwiches,
ambachtelijke scones en zoete lekkernijen.
Vanaf 23,- p.p.

Sencha Lemon Ginger

Groene thee - water 80°C - 2 min. 2.6
Met citroen, een vleugje zoete sinaasappel en gember.

Jasmijn

Groene thee - water 80°C - 3 min. 2.6
Verrijkt met geurige jasmijnbloesem.

Blauwe bes

Groene thee - water 80°C - 3 min. 2.9
Een delicate thee, perfect geaccentueerde smaak
met blauwe bessen.

Pai Mu Tan

Witte thee - water 80°C - 3 min. 2.9
Een thee van jong, groot blad,
met een fijne zachte fluweel bloemige smaak.

warme chocolademelk
Warme Chocolademelk van échte chocolade!
Melk, puur, wit of karamel 3.6
met slagroom + 0.9

home made sappen & smoothies

Rooibos Bio

Vers geperst sinaasappelsap 4.2
Hôrster blauwe bessensap 3.8

Bosvruchten

Smoothie Aardbei

Water 100°C - 2 à 3 min. - cafeïnevrij 2.6

Water 100°C - 4 min. - cafeïnevrij 2.6
Verse munt met honing
Water 100°C - 4 min. - cafeïnevrij 3.2

Samen genieten van een pot thee?
Pot thee:* halve liter 4.5
		
1 liter 7
* Verse munt niet mogelijk.

Aardbeien, mango-guanabanasap, banaan 4.7

Smoothie Blauwe Bes

Blauwe bessen, blauwe bessensap, banaan 4.7

Smoothie Bosvruchten

Bosvruchten, mango-guanabanasap en banaan 4.7

Smoothie Tropical

Tropisch fruit, mango-guanabanasap, banaan 4.7

Smoothie Mango

Mango, mango-guanabanasap en banaan 4.7

drink

frisse dranken

bieren op fles

Pepsi Cola / Max 2.6
Lipton Ice Tea / Green 2.7
Sisi Sinas 2.6
7-Up 2.6
Cassis 2.6
Tonic 2.7
Bitter Lemon 2.7
Sourcy Blauw / Rood 2.6
Appelsap 2.7
Rivella 2.7
Fristi / Chocomel 2.6
Melk 2.1
Limonade / Ranja 1.9

Hertog Jan 3.4

Vers geperst sinaasappelsap 4.2
Hôrster blauwe bessensap 3.8

La Trappe Dubbel

wijnen
Wit - Cantina di Negrar, Garganega

Vriendelijke wijn met de geur van wit rijp fruit.
Mooi rond en fruitig van smaak, aangevuld met
groene kruiden en amandelen. 5

Rood - Cantina di Negrar, Corvina

Zachte rode wijn met de geur van rijp rood fruit.
Mooi rond en kruidig met tinten van kersen
en een vleugje vanille. 5

Rosanti Prosecco Frizzante (2 glazen per flesje)
Geurt naar mooi citrus fruit en bloemen.
Zachte bubbel en een verfijnde afdronk. 10

drink

Amstel Radler 0% 3.4
Bavaria 0% 3.4
Erdinger Weissbier 5.6
Erdinger Weissbier Alcoholvrij 5.6
La Chouffe

Aangenaam fruitig bier, gekruid met koriander
en een lichte hopsmaak. 5.5

La Trappe Blond

Een toegankelijk, prikkelend bier met een
licht zoete, zacht bittere en moutige smaak. 5
Een vol moutige en karamelzoete smaak
met een subtiele, zoete invloed van dadel,
honing en gedroogd fruit. 5

La Trappe Isid’or

Amberkleurig met een witte schuimkraag.
Fruitige smaak die overgaat in een moutige karamel. 5.2

La Trappe Quadrupel

Volle, verwarmende en intense smaak.
Moutig met zoete tonen van dadel en karamel.

La Trappe Tripel

5.8

Goudblond met een witte schuimkraag. Een volle
smaak met een kandijzoet en licht moutig karakter. 5.5

La Trappe Witte Trappist

Zacht moutig, licht zurig en prikkelend door het
koolzuurgehalte. Een doordrinkbare, frisse dorstlesser. 4.5

Jopen Mooie Nel IPA

India Pale Ale met veel Amerikaanse hop
die zorgt voor bitterheid met veel fruitige tonen. 4

tosti’s
Gemaakt van ons boerenbrood.
Keuze uit wit of bruin brood.
Ham Kaas

V

Kip Kerrie

V

Met frisse tomatenchutney 6
Jong belegen kaas, gegrilde kipfilet en
romige Duitse kerriecrème 7.5

Brie Walnoot

lunchcombi
Soep - Boerenbrood Combi V

12.5
Huisgemaakte tomatensoep of seizoenssoep (+ 1)
met een klein boerenbrood naar keuze:
- Gezond met romige mosterd-dilledressing
- Tonijnsalade met ei en komkommer
- Brie met walnoten en friszoete appel-peerchutney
- Kroket met romige mosterd-dilledressing

V

Met friszoete appel-peerchutney 7.5

Grøn

V

Tomatenchutney, ingelegde gegrilde groenten,
slamix en pijnboompitten 7.5

Tuna Melt

Smeuïge tonijnsalade, slamix en jong belegen kaas 8

boerenbrood
Gehaktballen in tomatensaus

Warme gehaktballen in tomatensaus (huisgemaakt),
twee snee boerenbrood en roomboter 10

Gezond

huisgemaakte soep
Geserveerd met boerenbrood
en roomboter.
Tomatensoep

V

V

Sla, achterham, jong belegen kaas, ei, tomaat,
komkommer en romige mosterd-dilledressing 8

Grøn Club Sandwich

Bacon, kipfilet, sla, tomaat, ei en romige
mosterd-dilledressing op drie snee boerenbrood 12.5

Brie

V

Roombrie, sla, walnoten en friszoete appelpeerchutney 8.4

Gegarneerd met pesto 7

Tonijnsalade

Bekijk het bord voor ons wisselend aanbod
huisgemaakte seizoensoepen dagprijs

Kroket

Soep van het seizoen

Allergie, intolerantie of dieetwens?
Meld het ons!
Onze lunchgerechten zijn verkrijgbaar van 11.30u tot 14.30u.

eet

Smeuïge tonijnsalade, sla, komkommer en ei 8.4
Twee heerlijke van Dobben rundvleeskroketten
op twee snee boerenbrood, met mosterd 10

V

Grøn’s favoriet
vegetarisch (verkrijgbaar)
glutenvrijbrood + 1

salades
Geserveerd met boerenbrood
en roomboter.

Feta Bowl V

Gekruide ingelegde feta, ingelegde paprika en
courgette, komkommer, tomaat, olijven,
pijnboompitten en smeuïge pestodressing 13

Caesar Bowl

Gegrilde kipfilet, bacon, boerenkaas, tomaat,
komkommer, gekookt ei, huisgemaakte croutons en
romige mosterd-dilledressing 13

voor onze kleine gasten
tot 12 jaar

Tosti Ham Kaas

Kroket (van Dobben)

Op een snee boerenbrood met mayonaise 6.5

Smeer ‘m zelf
Pannenkoek

V

Twee kleine pannenkoeken met poedersuiker en
jam of appelstroop 6.5

Rundercarpaccio, parmezaanse kaas, pijnboompitten,
tomaat en smeuïge pestodressing 14

In de zomer kan er heerlijk gespeeld
worden in onze tuin of bij de fontein
op het plein...
Maar ook tijdens de koudere en
natte dagen hebben wij leuke spelletjes
(voor jong én oud) en boeken in
onze spelletjeskast!

wraps
V

Wist je dat je bij Grøn de leukste
kinderfeestjes kunt vieren?
Kijk gauw verder op onze ‘geniet’ pagina!

Gekruide ingelegde feta, ingelegde paprika en
courgette, komkommer, tomaat, slamix,
pijnboompitten en smeuïge pestodressing 10.5

Crispy Chicken

V

Twee snee boerenbrood met jong belegen kaas,
jam of hagelslag 5

Carpaccio

Feta

V

Op ons boerenbrood, met frisse tomatenchutney 6

Krokante kipfilet, frisse koolsalade, slamix, tomaat,
komkommer, Hôrster honing en mosterd-dilledressing 10.5

Carpaccio

Rundercarpaccio, parmezaanse kaas, rucola,
tomaat, pijnboompitten en smeuïge pestodressing 11.5

borrelhap tot 17.00u
Stoer plankje (voor 2 personen)

boerenplank
Grøn-te

V

Divers bereide groenten, boerenbrood
met boter en tomatenchutney 9.5
Dubbel Deluxe (voor 2 personen) V
Heerlijke combi van mooie vleeswaren,
bourgondische kazen en heerlijke groenten met
boerenbrood en boter 20

eet

V

Heerlijke combi van mooie vleeswaren,
bourgondische kazen en heerlijke groenten met
boerenbrood en smeersels 20

Mandje boerenbrood

Met duo smeersels 5.5
Gevarieerd aanbod, vraag onze medewerkers

Bitterballen (van Dobben)
12 stuks met mosterd 10

Nacho chips

Met tomatensalsa en aioli 4.5

lekkers bij de koffie
Limburgse vlaai

Van de lokale ambachtelijke bakker vanaf 3.9

Gebak

vanaf 3.8

Huisgemaakte appelcake 2
Met slagroom 2.9

bbq masters horst
Dé stoere workshop voor de echte
barbecueliefhebbers!
BBQ Masters Horst brengt
de ultieme barbecue ervaring naar
het centrum van Horst.
Een unieke samenwerking tussen
Grøn en Keurslager Crist Coppens,
buren op het Sint Lambertusplein,
die verschillende BBQ-activiteiten
voor het gehele jaar ontwikkelen.
Een inspirerende combinatie van
de professionele vleesbereider en een
bijzondere locatie in
het centrum van Horst.
Samen genieten met vrienden, familie
of collega’s. Natuurlijk ook de kunst afkijken,
waardoor thuis barbecueën een
nieuwe dimensie krijgt.
Maak actief kennis met de heerlijke
geheimen van de grill en barbecue!
Meer info?
www.bbqmastershorst.nl
facebook.com/bbqmastershorst

eet

afternoon tea
op reservering

Geniet samen van onze heerlijke
Afternoon Tea in onze gezellige huiskamer
of, bij goed weer, in onze sfeervolle tuin.
Of je nu met z’n tweetjes komt of met een
hele groep vriendinnen of familie, het is dé
perfecte gelegenheid om de tijd te nemen
voor elkaar en gezellig bij te kletsen.
Over de Afternoon Tea...
De Afternoon Tea werd in de 19e eeuw
geintroduceerd door de Engelse Hertogin
Anna van Bedford. Zij genoot in de
namiddag van heerlijke sandwiches,
ambachtelijke scones en zoete lekkernijen.
Daarbij dronk zij natuurlijk de échte
Darjeeling thee.
Wat begon als een lichte verfrissing tussen
lunch en diner, is inmiddels uitgegroeid
tot een gezellige, maar ook ‘serieuze’
aangelegenheid.
Bij Grøn presenteren we een
klassieke Engelse Afternoon Tea.
Grøn Afternoon Tea

Diverse (huisgemaakte) hartige en
zoete lekkernijen.
Koffie en thee is onbeperkt inbegrepen. 23
Vooraf reserveren is gewenst.

Met kop huisgemaakte soep + 4.5
Kinder Afternoon Tea

Diverse (huisgemaakte) hartige en zoete
kinderlekkernijen.
Thee en ranja is onbeperkt inbegrepen. v.a. 16
Ook leuk tijdens een kinderfeest!
Alle prijzen zijn in euro’s.

geniet en beleef bij Grøn
Grøn is hét adres voor je lunch, afternoon
tea, koffiemoment of borrel in Horst!
Naast lekker en gezellig eten en drinken,
kun je bij ons ook terecht voor een feest,
koffietafel, verrassende workshop of
(besloten) overleg.
Limburgse gezelligheid met een vleugje
nostalgie… Wees welkom in onze gezellige
huiskamer en sfeervolle binnentuin,
voel je thuis! Ons enthousiaste team
staat voor je klaar.
Onze openingstijden:
Dinsdag t/m zondag

10.30u - 17.30u

Voor feesten, partijen of andere gelegenheden
zijn we ook buiten deze tijden beschikbaar.

www.greun.nu
facebook.com/greunhorst

gezelschappen
Gezellig samen komen met familie, vrienden
of collega’s? Onze huiskamer en onze
sfeervolle tuin staan tot jullie beschikking!
Voor gelegenheden zoals bijvoorbeeld een
reünie, receptie, jubileum, koffietafel of
inspirerende workshop denken we graag
met je mee voor een passend arrangement.
Vraag gerust naar de mogelijkheden.

vergaderen
Ben je op zoek naar een geschikte locatie
voor een vergadering of overleg?
Onze beide vergaderkamers zijn van alle
gemakken voorzien om in een besloten en
toch huiselijke sfeer effectief te vergaderen
of overleg te voeren. Wifi, een tv-scherm
met laptopaansluiting en een flipover
behoren bij de standaarduitrusting.
De vergaderkamers bieden ruimte
tot 12 personen. Graag vertellen wij je
meer over de mogelijkheden, zoals ons
vergaderarrangement waarbij het overleg
samen gaat met een uitgebreid ontbijt,
lunch of diner.

geniet

workshops & arrangmenten
Theeproeverij
Je wordt meegenomen in de wondere
wereld van thee door het vertellen over en
beleven van de verschillende theesoorten,
diverse zetmethodes en theeculturen.
Tevens proeven we thee in combinatie met
chocolade, zoetigheden en kaas.
Proef, ontdek en beleef thee
als nooit tevoren! Vanaf 32.50 p.p.
Schilderen met chocolade
Een leuke en smakelijke activiteit voor ieder
gezelschap! Samen creatief aan de slag met
chocolade. Vanaf 32.- p.p.
BBQ Workshop bij BBQ Masters Horst
Een unieke samenwerking tussen Grøn en
Slagerij Crist Coppens zorgen voor een
onvergetelijke ervaring!
Samen genieten met vrienden, familie of
collega’s, met aandacht voor het bereiden
van het perfecte stuk vlees, onder het genot
van en op een unieke locatie.
www.bbqmastershorst.nl
Even bijkletsen...
Samen genieten en even ontsnappen aan de
drukte van alle dag? Dat lukt zéker met onze
luxe Afternoon Tea of Picknick!
Of je nu gezellig met z’n tweetjes komt of
met een hele groep vriendinnen of familie,
het is dé perfecte gelegenheid om de tijd te
nemen voor elkaar en gezellig bij te kletsen.

kinderfeest
Is je zoon of dochter binnenkort jarig? Bij
Grøn kun je de leukste kinderfeestjes vieren.
Denk eens aan schilderen met chocolade,
samen wafels bakken en versieren, een
Kinder Picknick of Kinder High Tea.
En tussendoor lekker spelen met diverse
spellen, zowel binnen als buiten.
Denk aan super groot vier-op-een-rij,
crocket, memory, rummikub en meer…
Of wat dacht je van waterpret bij de fontein
en ’t hundje op het plein?
Bij Grøn zijn alle ingrediënten voor een
geslaagd kinderfeest aanwezig!

