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Beide vestigingen van Grand Café Banka zijn geves-
tigd in het centrum. De ene op de Markt in Hattem, 
de ander op het marktplein in Nunspeet. Allebei in 
een sfeervol pand.

Genieten met een hoofdletter G staat voorop en u 
proeft het sfeertje van toen in een eigentijds jasje! 
Goede koffie, een krantje erbij, wie wil daar nou niet 
de dag mee beginnen?  
Maar ook voor (zakelijk) lunchen, borrelen, dineren 
of wat heerlijke hapjes is er alle gelegenheid.  
Wat je ook neemt, het is prettig toeven bij Grand 
Café Banka.

Op onze menukaart vindt u vooral ‘huisgemaakte’ 
gerechten van eerlijke producten uit de regio. 
Zorgvuldig bereid en enthousiast geserveerd.

Binnen óf buiten, want er is een prachtig gelegen, 
ruim terras met volop zon. De tijd verstrijkt er 
geruisloos, zeker met een heerlijk wijntje of een 
mooi koud biertje van de tap. 

Heeft u allergenen? Geef het ons aan!

GRAND CAFÉ BANKA

Heb het fijn!
WIFI: Banka Gast    |    WW: welkombanka

DE BEROEMDE 
SATÉ VAN 

BANKA

Al meer dan acht jaar lang komen onze 
gasten terug voor deze heerlijke malse var-
kenshaassaté. De unieke marinade maakt 
het tot één van de toppers van onze kaart. 

Proef en geniet.



Carpaccio Pastrami Tonijnsalade

Brie √ Geitenkaas √ Gerookte zalm

HAPJESKAART

Bitterballen 8 st. 
ambachtelijke bourgondische bitterballen
Vegetarische bitterballen 8 st. √
ambachtelijke vegetarische 
bourgondische bitterballen
Pittige garnalen 8 st.
in krokante korst met chilisaus
Warm Veluws 15 st.
diverse warme hapjes | chilisaus | Zwolse mosterd
Nachos uit de oven √
met kaas gegratineerd en tomatensalsa
‘Barra Gallega’ de luxe √
Spaans brood | pesto | tomatentapenade | aioli
Portie kaas √
jonge kaas met Zwolse mosterd
Gemarineerde kippenvleugeltjes 6 st.
geserveerd met chilisaus
Kaasstengels 8st. √
kaastengels met truffelmayonaise

7,60

7,60

6,50

9,90

6,90

6,90

4,90
 

7,50

6,60

5,90CROSTINI’S | Per 2 stuks

HAPJE
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Rundercarpaccio XXXL
Flinterdun gesneden rundvlees, rucola, tomaat, Grana Padano, 
pijnboompitten, pesto-dressing. Geserveerd met brood, aioli en tapenade’s.

25,00                              



TOSTI’S
Hollandse tosti
ham en/of kaas
Franse tosti
ham en/of kaas - kaassaus gegratineerd

SOEPEN met brood geserveerd

Tomatensoep √
bosui | gehaktballetjes
Zwolse mosterdsoep √
met of zonder spekjes
Kippensoep
kip | bosui | vermicelli 
Licht pittige pindasoep √
met appel en kokos

EIEREN & KROKETTEN
Uitsmijter ham of kaas 
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter Banka 
ham | kaas | pastrami | bolletje salade
1 kroket met brood
2 kroketten met brood
bourgondische kroketten | wit- of bruinbrood | 
Zwolse mosterd

MAALTIJDSALADES
Geitenkaas (lauw - warm) √
olijven | honing
Gerookte zalm
rode ui | kappertjes | ei | mosterd dille dressing 
Surf & Turf
gamba’s | ossenhaaspuntjes
Veganistische Mexicaanse salade √
kidneybonen | maïs | rode ui | sla | 
bosui | tomatendressing

6,20

7,20

7,90

7,90

7,90

7,90

7,60
8,20
9,90

5,90 
8,20 

15,90

15,90

18,50

15,90

LUNCH

BANKA’S
TWAALF
UURTJE

Sandwich geitenkaas, sandwich pastrami, 
en sandwich zalm met een kopje soep naar 
keuze en een Yakitori spiesje.

12,90



  

LUXE BROODJES
(desem wit of desem bruin)
Gezond
ham | kaas | tomaat | ei | 
komkommer | kruidendressing
Pastrami New York style 
augurk | frisse sla | honingdressing
Zalm 
roomkaas | rode ui | kappertjes | 
frisse sla | mosterd-dilledressing
Tonijnsalade
zongedroogde tomaatjes | rode ui | kappertjes
Tomaat mozzarella ‘uit de oven’ √
pesto | frisse sla | basilicum
Geitenkaas (lauw - warm) √ 
walnoten | honing
Kip piri piri
cashewnoten | lente ui | chilisaus
Filet Americain
Amsterdamse uitjes | ei | pesto dressing
Gegrilde kip
bacon | ei | sla | tomaat | chili mayonaise
Broodje lauwe ham
honing - mosterdsaus

Kip hotdog Banka style
zuurkool | augurk | sla | hotdog saus

9,90

10,90

11,90

10,90

8,90

9,90

10,90

10,90

10,90

10,90

9,90

  

WARME LUNCH word geserveerd met friet en salade

WARME LUNCH
Hongaarse Goulash
rijkgevuld met aardappel | groente | 
rundvlees | geserveerd met rijst
Black Angus burger
frisse sla | tomaat | augurk | cheddar | bacon
Saté varkenshaas
van de grill met pittige satesaus, 
kroepoek en gefrituurde uitjes
Boerenschnitzel 
gebakken uien | champignons
Fettuccine 
gamba’s | paddenstoelen | 
truffeltapenade | pecorino
Biefstuk ossenhaas 
eigen jus | brood
Ravioli √
paprika | ui | champignons | tomatensaus
Kipburger 
frisse sla | tomaat | augurk | cheddar | bacon

18,90

16,90

18,90

18,90

18,90

24,90

18,90

16,90

LUNCH

GEGRILDE HALVE KIP
friet | appelmoes 17,90                              

Bovenstaande broodjes zijn op glutenvrij brood te bestellen

LU
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BROOD
Barra Galega de luxe √
Spaans brood  | pesto | tomatentapenade | aioli

VOORGERECHTEN
Carpaccio
pesto | pecorino | pijnboompitten | frisse sla
Champignons uit de oven √
knoflook | roomsaus | gegratineerde mozzarella
Gamba’s
pikante knoflookolie | spaanse peper | lente ui
Garnalen cocktail
appel | mango | ui | whiskeysaus
Salade pastrami
augurkchutney | kappertjes | ui | 
truffelmayonaise 
Tomaat mozzarella √
basilicum | frisse sla | olijfolie
Sashimi van zalm 
wasabi | sojasaus

SOEPEN met brood geserveerd

Tomatensoep
bosui | gehaktballetjes
Zwolse mosterdsoep √
met of zonder spekjes
Kippensoep
kip | bosui | vermicelli 

6,90

11,90

9,90

12,90

13,90

12,90

9,90

12,90

7,90

7,90

7,90

DINER

  

Licht pittige pindasoep √
met appel en kokos

7,90

DINER
VOOR...?

KINDERMENU’S met friet en sla

Kipnuggets
Kroket
Frikandel

5,90
5,90
5,90



HOOFDGERECHTEN
Saté varkenshaas
van de grill | pittige pindasaus | 
kroepoek | gefrituurde uitjes
Boerenschnitzel
gebakken uien | champignons
Hongaarse Goulash
rijkgevuld met aardappel | groente | 
rundvlees | geserveerd met rijst
Zalmfilet
fijne kruidensaus
Sliptongen
in roomboter gebakken
Black Angus burger
frisse sla | tomaat | augurk | cheddar | bacon
Gegrilde halve kip
friet | appelmoes.
Varkensoester
met rode Port saus
Fettuccine
gamba’s | paddenstoelen | rucola | 
truffeltapenade | pecorino
Boeren Rib-eye
ui | spekjes | champignons
Biefstuk ossenhaas
eigen jus | brood
Kipburger
frisse sla | tomaat | augurk | cheddar | bacon
Kip piri piri pannetje
chilisaus | bosui | tomaat | ui

18,90

18,90

18,90

20,90

20,90

16,90

17,90

19,90

18,90

21,90

24,90

16,90

20,90

VEGETARISCH
Fettuccine √
paddenstoelen | rucola | 
truffeltapenade | pecorino
Quiche prei √
geserveerd met verse groenten
Quesadilla √
gevulde wrap | kaas | tomaat | 
kidneybonen | mais
Ravioli √
paprika | ui | champignons | tomatensaus

17,90

17,90

17,90

18,90

MAALTIJDSALADES
Geitenkaas (lauw - warm) √
olijven | honing
Gerookte zalm
rode ui | kappertjes | ei | mosterd dille dressing 
Surf & Turf
gamba’s | ossenhaaspuntjes
Veganistische Mexicaanse salade √
kidneybonen | maïs | rode ui | sla | bosui
tomatendressing

15,90

15,90

18,50

15,90

DINER
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N
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DESSERTS
Crème brûlée sinaasappel
zachte vla | gecarameliseerde suikerlaag | 
met ijs van bloedsinaasappel 
Bavarois van hangop
met cassis ijs
Tiramisu
het Italiaanse toetje
Lavacake met vanilleijs
chocoladecakeje met warme vulling
Panna Cotta
met warm rood fruit
Dame blanche
vanille-ijs | warme chocoladesaus | slagroom
IJscoupe banka 
vanille-ijs | fruit | slagroom | aardbeiensaus
Kinderijsje
twee bolletjes vanille-ijs | slagroom

GEBAK & HARTIG
Ambachtelijke appeltaart
ouderwets zoals oma hem vroeger maakte

Taart van de week 
Red velvet cake
één van onze toppers van de kaart!
Grote toef slagroom
Boerencake met caramelsaus
Kaasbroodje
Saucijzenbroodje

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

7,90

8,90

3,90

3,90

v.a. 4,20

0,75
4,50
2,90
3,50

DESSERT & GEBAK

BANKA coffee
sterke hete koffie met vleugje karamel, 
Baileys en slagroom

7,50

  

SPECIALE
KOFFIE’S

Irish Coffee - klassieke wijze
sterke hete koffie met Ierse Whisky en room
Spanish Coffee - klassieke wijze
sterke hete koffie met Liquor 43 en room
Italian Coffee - klassieke wijze
sterke hete koffie met Amaretto en room
French Coffee - klassieke wijze
sterke hete koffie met Grand Marnier en room

6,95

6,95

6,95

6,95



KOFFIE &  DRANKEN

WARME DRANKEN
Koffie
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiatto
Latte macchiatto 
Latte hazelnoot 
Latte caramel
Latte chocolade
Decafe
Decappuccino
Thee
Verse gemberthee
Verse muntthee
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom

VERSE SAPPEN 
Jus d’orange middel / groot 

SAPPEN
Appelsap
Tomatensap
Dubbelfrisss

ZUIVEL
Chocomelk
Fristi
Melk / Karnemelk

TAFELWATER
Sourcy rood of blauw 0,75 l

2,50
2,75
2,40
3,35
2,75
2,95
3,75
3,75
3,75
2,50
2,75
2,45
3,75
3,75
3,00
3,75

3,90 / 5,55

2,75
2,75
2,75

2,75
2,75
2,50

4,75

FRISDRANKEN
Sourcy rood of blauw
Pepsi Max - Sisi - Cassis - 7-Up
Rivella - Bitter lemon - Tonic - Ginger ale
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea green 

PSV
Port rood - wit
Sherry
Martini bianco - rosso 
Campari

BINNENLANDS GEDISTILLEERD
Advocaat met slagroom
Jonge / Oude jenever, Korenwijn
Vieux, Bessenjenever, Berenburger
Citroen Brandewijn

BUITENLANDS GEDISTILLEERD
Whisky’s  (blends / malts)
Cognac’s  (vsop)
Bacardi
Smirnoff Wodka
Jägermeister
Gordon´s Gin

BUITENLANDSE LIKEUREN
Diverse likeuren

2,60
2,65
2,80
2,85
2,85

3,95
3,95
3,95
3,95

3,25
2,80
2,80
2,80

v.a.  4,75
v.a.  6,75

4,25
4,25
2,75
4,25

v.a.  4,75

KO
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WITTE WIJNEN 
Côte soleil - sauvignon blanc
citrus | passiefruit | fris | crispy 
Côte soleil - chardonnay
tropisch fruit | amandelen | rijp fruit | romige smaak
Portillo - sauvignon blanc
groene appels | perziken | grapefruit | fris | opwekkend 
Errázuriz estate - pinot grigio
peer | appel | bloemen | mild | romig
Errázuriz aconcagua costa - sauvignon blanc
grapefruit | passievrucht | kruiden | verfrissende zuren
L’avenir provenance - chenin blanc
ananas | peer | meloen | amandelen | vol | rijk
Kendall-Jackson vintner’s reserve - chardonnay
mango | ananas | rijp fruit | vol | romig | geroosterde tonen

RODE WIJNEN
Côte soleil - merlot
bessen | cacao | vanille | rijk | zacht | lange afdronk
Portillo pinot noir
kersen | aardbeien | bramen | subtiel | licht kruidig
Errázuriz estate series - carmenère
bosvruchten | vijgen | volle smaak | zwart fruit
Ramón bilbao crianza
donkere kersen | pruimen | sandelhout | complex | elegant 
Salentein barrel selection - malbec
bramen | pruimen | cacao | elegant | vol | fruitig
Pyros barrel selected - syrah
cassis | vijgen | peper | vettig | Krachtig en toch zijdezacht
Kendall-Jackson vintner’s reserve - zinfandel 
pruimen | donker fruit | stevig | krachtig | vol

WIJN

25,-

29,-

33,-

35,-

49,-

 
 

25,-

29,-

33,-

35,-

39,-

49,-

4,50

4,50

4,80

5,30 

6,-

6,50

8,-    

 
 

4,50

4,80

5,30

6,-

6,50

7,-

8,-

ROSÉ
WIJNEN

Côté soleil rosé
Fruitig | rijk | aromatische 
rosé.
Ramón bilbao rosado
vers rood fruit | witte bloe-
men | fris droog | zijdezacht

4,50

4,80 25,-



Grolsch
Puur Weizen

4,70

Peroni
N. Azzurro

2,85

Kornuit
25cl
2,50

Kornuit
33cl
2,70

Kornuit
0,5l Pul

5,00

Grimbergen
Blond
4,70

Grimbergen
Dubbel

4,70

Grimbergen
Triple
4,70-w

is
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-

Liefmans
Fruitesse

3,95

Corona
Corona

4,60

La Chouffe
La Chouffe

4,50

Palm
Palm
3,70

Grolsch
Radler 2%

3,50

Grolsch
Radler 0,0%

3,50

Grolsch
Herfstbok

4,70

Grolsch
Lentebok 

4,70 

Grolsch
Winterbok

4,70

Karmeliet
Tripel
4,70

Duvel Moortgat
Duvel
4,50

Grolsch
Beugel
4,45

Grolsch
0,0%
2,75

Grolsch Weizen
0,0%
4,50
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KEUZE
MENU

€28,50

VOORGERECHTEN
Carpaccio

pesto | pecorino | pijnboompitten | frisse sla
OF

Champignons uit de oven
knoflook | roomsaus | gegratineerde mozzarella

OF
Sashimi van zalm

wasabi | sojasaus

HOOFDGERECHTEN
Saté varkenshaas

van de grill | pittige pindasaus | kroepoek | gefrituurde uitjes
OF

Quesadilla
gevulde wrap | kaas | tomaat | kidneybonen | mais

OF
Sliptongen in roomboter gebakken

NAGERECHTEN
Tiramisu

het Italiaanse toetje
OF

Crème brûlée sinaasappel
zachte vla | gecarameliseerde suikerlaag | met ijs van bloedsinaasappel 

OF
Dame blanche

vanille-roomijs | warme chocoladesaus | slagroom


