
Blàài deal!
Koffie of thee + huisgemaakte 
blondie of brownie

arrangementen
Iets te vieren, privé of zakelijk? Van koffie arrangementen tot borrelhapjes 
of buffet. We vertellen je graag over de mogelijkheden. Neem contact met 
ons op via grandcaféblaai@bibliotheekveenendaal.nl. 

Volg jij ons al ?

Blààimaker
Elke maand is er een special, 
buiten de kaart, in de actie. 
Neem een kijkje bij de balie!

Werken/ studeren ?
Op zoek naar een plek om te 
werken of studeren? 
Neem lekker plek bij Blàài!
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BESTEL BIJ DE BALIE
Volg ons op social media en blijf 
op de hoogte van leuke acties en 
nieuwstjes.

|   5.95

Blàài TO GO 
Wist je dat je al onze lekkernijen ook kunt meenemen? 
Geniet dus ook thuis, in het park, tijdens een wandeling of 
op je werk van Blàài! 

kids lunch     

Kidsbox  |  5.95
lunchbox met een broodje en beleg naar keuze, fruit, 
drinken en natuurlijk verrassingen!

Broodje beleg | 3.25      
keuze uit: ham, kaas, hagelslag, smeerworst, jam, etc. 

Koek & taart
Taart  |  3.75   
wisselend assortiment

Blondie  |  3.25
huisgemaakt, met witte chocolade

Boterkoek  |  2.25

Brownie  |  3.25
huisgemaakt, met pure chocolade

Gevulde koek  |  2.25 
Diverse  candybars | 1.50
Raketijsje  |  1.00

WiFi: OBVWLANgrandcaféblaai grandcaféblaai



Drinken

warme dranken
Koffie  |  2.85

Cappuccino  |  3.15

Cortado  |  3.15

Espresso  |  2.85

Espresso dubbel  |  3.55

Latte macchiato  |  3.55

Koffie verkeerd  |  3.55

Thee biologisch  |  2.85

Verse muntthee  |  3.65

Gemberthee met citroen  |  3.65 

Warme chocomel  |  3.25
 Slagroom erbij? (+0.75)

 Liever sojamelk? Dat kan! {+0.50) 

 Liever decafé? Ook dat is mogelijk!

Koude dranken
Diverse frisfranken  |  2.85

Verse jus d’orange  |  4.15

Chocomel  |  2.75

Fristi  |   2.75

Melk/ karnemelk  |  2.25

Appelsap  |   2.75

Sinaasappelsap  |  2.75

Limonade  |  1.50

Wijn (wit of rood)  |  5.95

Bier  |  3.25

  De meeste drankjes kun je zelf uit de        
koeling pakken

broodjes (wit/bruin)  |  4.75

Gegrilde groente
sla, hummus, gegrilde groente, 
ras el hanout

Beenham 
sla, komkommer en 
honing-mosterdsaus

Brie
sla, honing en walnoot

Veens broodje gezond
sla, belegen kaas, mosterdmayo, 
tomaat, komkommer, ei

Caprese
pesto mayo, tomaat, mozzarella 
en pesto

Kip hawai
kerriemayo, kipfilet, tomaat, 
komkommer en ananas

Eten
warme lunch      

Soep van de dag  |  5.25
+ broodje met roomboter 
 vraag onze medewerkers

Broodje bal  |  5.75
huisgemaakte gehaktbal, sla, 
tomaat, mosterdmayonaise

Tosti  |  4.25
ham en/of kaas

Tosti special  |  4.65
brie en/of serranoham, met 
walnoten, honing. appelstroop

Saucijzenbroodje  |  2.65

Kaasbroodje  |  2.65

Saladebowl     7.25    

Kip, vis of vega
+ broodje, tomaat, komkommer, 
pestomayo, parmezaanse kaas, 
zonnebloempitten

Specials  |  4.25

Salted caramel latte
latte macchiato met gezouten 
caramelsmaak
Roasted hazelnut latte
latte macchiato met geroosterde 
hazelnootsmaak

 Benieuwd naar onze ‘limited edition’ specials? 
Vraag onze medewerkers. 

Allergenen? Vraag ons naar de mogelijkheden

Gerechten met dit symbool zijn vegetarisch 
of kunnen vegetarisch gemaakt worden.

Vraag onze collega’s 
naar de Blààimaker 
van de maand!

Blààimaker

Zie de achterkant voor de kids lunch

Zie de achterkant voor zoete lekkernijen


