
€1,75 thee
verschillende soorten

warm  up

€2,10 koffie, espresso

€3,10

cappuccino, koffie verkeerd,
latte macchiato 

 

€2,50

dubbele espresso

cool  down

€2,25

€2,40

€1,50

€2,40

cola (light), bitter lemon, 
sinas, 7-up, sourcy rood/blauw

tonic, cassis, rivella, dubbelfris
tomatensap, appelsap, 
fristi, chocomel

melk, karnemelk 

ice tea
diverse smaken

€2,50 warme chocomel 
(met slagroom +€0,50) 

€3,25verse Jus d’orange 
SPU spa rood - jus d’orange (€2,50) 

€2,40 aquarius 

blue berry, lemon of orange 

€3,50 proteine  shake 
vanille, chocola, aardbei,

banaan of kokos
 

€2,30

€3,00

aa-drink
diverse smaken

O2-water
citroen, appel of framboos

sportdrank 

f o o d  &  d r i n k s

 

grand cafe 
sportcentrum oudenrijn



                                     salade  bowls

€15,75

€10,00

€10,00

gemarineerde  kip 

lauwwarme kipsalade 
met brie, walnoten, meloen, 
honing en brood

geitenkaas 

geitenkaassalade met pasta,
sla, cashewnoten, appel en honing

tonijn 
frisse tonijnsalade met augurk, 
uitjes, kappertjes, cherry tomaatjes 
en brood 

granola
seizoensfruit met vezelrijke 
granen, pitten en zaden 

griekse  stijl
walnoten en honing

€3,95 €3,95

magere  kwark  

De salades zijn te bestellen
tussen 10.00 en 21.00 uur 

                soep van  de  week       

€3,85

sportsnack      

Proteïnereep   €1,50

bron van eiwitten vegetarisch
 

v

v

grand cafe 
sportcentrum oudenrijn 

 



€5,75 sandwich  light
gerookte kip, tomaat, avocado,

sla op boerenlandbrood

€5,75 sandwich  oudenrijn 

ham, spek, geitenkaas, tomaat,
 aïoli, sla op drie sneden brood

€5,75 gerookte  zalm
kruidenkaas en sla op

twee sneden boerenlandbrood

€5,75 sandwich  geitenkaas
zachte geitenkaas, honing,

sla op boerenlandbrood

€5,75

€5,75

€4,50

€5,75

wrap rosbief
zongedroogde tomaat, rucola, 
oude kaas, avocado, pijnboompitten 

wrap zalm 

roomkaas, rode ui, kappertjes, 
komkommer, sla 

tosti  oudenrijn
oude kaas en achterham
op boerenlandbrood

wrap geitenkaas
spinazie, tomaat, honing,
pijnboompitten 

€5,75 oude kaas 

 smaakvolle oude kaas met rucola
op twee sneden boerenlandbrood

€5,75 tonijn 
huisgemaakte tonijnsalade op
twee sneden boerenlandbrood

€7,00uitsmijter
+ kaas        €0,50
+ ham        €0,50
+ rosbief    €1,50
op drie sneden brood  

brood en  wraps

pasta  v/d  week
samengesteld door de chef 

Grand  burger  schotel
100% runderburger (175 gr)

van lokale keurslager op een sesambol

kipsate
2 gemarineerde kipfilet spiezen
van lokale keurslager met atjar

€12,00

€10,00

€10,00wok  v/d  week
samengesteld door de chef

€3,75bord  frites
boerenfriet

€17,50 biefstuk

kindermenu
frites met kroket/frikandel/
kaassouffle/kipnuggets en appelmoes

Hollandse biefstuk (175 gr)
van lokale keurslager met boerenfrites

of aardappelpartjes

Onderstaande gerechten worden geserveerd
 met boerenfrites en frisse salade

 

Onderstaande gerechten zijn te bestellen
tussen 10.00 en 21.00 uur 

De warme maaltijden zijn te bestellen 
tussen 17.00 en 21.00 uur 

€15,75 €5,75

warme  maaltijden

v

v

v



€2,75
    

 Bier van de tap
fluitje (€2,50) 

 

€3,50 Speciaal bier
wit- en seizoensbier van de tap,

Corona, Radler, Koninck
 

€3,50 Wijn
rood, rose, wit droog/zoet

(wijn per fles €12,50 ) 

€2,75 Alcoholvrij bier
Heineken 0.0

€3,50

€3,50

€3,50

€4,00

Gin, Wodka, Bacardi rum

Vieux, Jenever, Jägermaister

Diverse likeuren

Cognac, Whiskey

€5,75

€5,00
Kaas-worst  plank

 kaas, vocking- en 
leverworst (16 stuks)

nachos
guacamole, crème fraîche

en tomatensalsa

€7,50

 €5,75

bitterballen
12 stuks

kaasstengels  / vlammetjes 

8 stuks

€6,50 bittergarnituur
12 stuks (mix)     €16,50teamschotel 

36 stuks (mix)

bites

alcohol

www.sportcentrumoudenrijn.nl
volg ons op sociale media

v



Onderstaande snacks zijn te bestellen
tussen 10.00 en 22.00 uur 

€2,50 ham  

achterham €3,00kroket,frikandel 
kwekkeboom 

€2,75 worst
vocking, lever

 

€2,50 kaas 

jong belegen

€2,75

€3,00

tosti
ham/kaas

kaas-souffle

candybars, 

snoep 

bakje  frites
saus naar keuze

diverse smaken

kroket,frikandel

kaassouffle

€2,75

€2,25

€1,00

€1,50koeken 

proteinereep, 

dextro

zakje  chips€1,00 €1,50

snacks

wit  bolletje

s n e l l e  s n a c k s

Tevens een groot assortiment aan Ola ijs


