GRAND CAFÉ BANKA
Beide locaties van Grand Café Banka zijn gevestigd in

Op onze menukaart biedt gerechten met zoveel als

het centrum. De ene aan de Markt in Hattem, de

mogelijk duurzame producten en ingrediënten uit

ander aan het marktplein in Nunspeet. Allebei geves-

de regio, zorgvuldig in onze keukens bereid en met

tigd in een sfeervol pand. Genieten met een hoofdlet-

enthousiasme gepresenteerd; binnen óf buiten, want

ter G willen we je graag bieden en je beleeft er

“een Banka” is een Grand Café met een prachtig

gezelligheid in een vertrouwde, aangename sfeer

centraal gelegen, ruim en zonovergoten terras.

maar met een eigentijdse benadering.

De tijd verstrijkt er geruisloos, zeker wanneer je
vergezeld wordt door een goed glas wijn of een mooi

Vanaf 10 uur zijn we geopend en serveren we de

getapt glas bier, geserveerd door onze attente

allerbeste, pure en biologisch geteelde espresso-

medewerkers.

koffie, met de krant van vandaag erbij; wie wil er de
dag niet zó beginnen?
Je kunt vervolgens (zakelijk) bij ons lunchen,
(romantisch) dineren of (gemoedelijk) borrelen met
wat heerlijke tapas erbij. Wat je ook kiest of voor
welke gelegenheid je ook komt, het is prettig toeven
bij Grand Café Banka!
En ben je in de buurt van Vierhouten?
Dan verwelkomen we je graag op dezelfde wijze bij
Herberg Tante Sjaan!
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Heeft u allergenen? Geef het ons aan!

Onze medewerkers kunnen u adviseren.
WIFI: Banka Gast | WW: welkombanka

DE BEROEMDE SATÉ VAN BANKA
Al meer dan tien jaar lang komen onze
gasten terug voor deze heerlijke malse
varkenshaassaté. De unieke marinade maakt
het tot één van de toppers van onze kaart.

Proef en geniet!

HAPJESKAART
Bitterballen 8 st.

8,80

Vegetarische bitterballen 8 st. √

8,80

Old Amsterdam bitterballen 8 st. √

8,80

Garnalenspiesjes 3 st.

9,50

ambachtelijke bourgondische bitterballen
ambachtelijke vegetarische bourgondische
bitterballen
Gevuld met de onmiskenbare, pittige en lichtzoete smaak van Old Amsterdam kaas
gemarineerde garnalen met knoflook aioli

Warm Veluws 15 st.

diverse warme hapjes, chilisaus,
Zwolse mosterd

10,90

Nachos uit de oven √

8,90

‘Barra Gallega’ de luxe √

7,90

Gemarineerde kippenvleugeltjes 6 st.

8,80

Kaasstengels 8 st. √

7,50

Ossenworst

8,50

met rode ui, tomaat, bosui en kaas gegratineerd
en tomatensalsa, guacamole en crème fraîche
Spaans brood, tomatenmayonaise,
kerriemayonaise, aioli
geserveerd met chilisaus

kaasstengels met truffelmayonaise

BANKA BORRELPLANK DE LUXE GROENTEN CRUDITÉ
Lekker samen delen

18,50

Een mix van 20 diverse warme hapjes met brood,
diverse dips en olijven en een klein portie
nacho’s.

Lekker gezond!

9,50

Tomaatjes, paprika, komkommer, winterpeen,
aioli, salsa en kerriemayonaise

LUNCH
TOSTI’S

EIEREN & KROKETTEN

Alle tosti’s worden geserveerd met boerenbrood.

Uitsmijter ham of kaas
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter Banka

8,50
9,50
10,90

1 kroket met brood
2 kroketten met brood

7,60
9,50

Hollandse tosti

6,90

Franse tosti

7,90

Tosti Mediterana

8,20

ham en/of kaas

ham en/of kaas | kaassaus gegratineerd
brie, pastrami, appel en Italiaanse kruiden

ham, kaas, pastrami, bolletje salade

Bourgondische kroketten, wit- of bruinbrood,
Zwolse mosterd (vegetarisch ook mogelijk)

SOEPEN

MAALTIJDSALADES

Onze soepen worden standaard
geserveerd met ambachtelijk desembrood
en boter.

Onze maaltijdsalades worden standaard
geserveerd met ambachtelijk desembrood
en boter.

Tomatensoep √

7,90

Zwolse mosterdsoep √

7,90

Licht gerookte paprikasoep √

7,90

Bospaddestoelensoep √

7,90

bosui, gehaktballetjes

met of zonder spekjes

met crème fraîche en bosui

met truffelcrème en bieslook

Geitenkaas (lauw-warm) √

16,90

Gravad lax

17,90

Surf & Turf

18,50

olijven, honing, walnoten, rode ui, komkommer,
tomaat
gemarineerde zalm met rode ui, limoenmayo,
kappertjes
gamba’s, ossenhaaspuntjes

FRUIT BOWL √

10,00

BAGEL AVOCADO & EI √

12,00

CLUBSANDWICH ZALM

14,00

soja yoghurt, mango, passievrucht, basilicum
en granola
avocado, eiersalade, tomaat, komkommer
en radijskiemen

gemarineerde zalm met rode ui, limoenmayo,
kappertjes, avocado en zoete aardappelfrietjes

LUNCH
LUXE BROODJES

WARME LUNCH

Keuze uit ambachtelijk desembrood wit of bruin.

Onze warme lunch gerechten worden geserveerd
met friet en salade.

Gezond

ham, kaas, tomaat, ei, komkommer en
kruidendressing

Carpaccio Italian style

truffelmayo, pecorino, pijnboompitten en
frisse sla

10,90
11,90

Gravad Lax

12,90

Tonijnsalade

11,90

Geitenkaas ‘uit de oven’ √

10,90

Kip piri piri

10,90

Ossenworst

11,90

Hummus √

10,90

Pastrami New York style

12,90

Lamsham

12,90

gemarineerde zalm met rode ui, limoenmayo
en kappertjes
zongedroogde tomaatjes, rode ui en kappertjes
walnoten, rode ui en frisse sla

cashewnoten, lente ui en chilisaus
gesnipperde uitjes, gekookt eitje en frisse sla
geroosterde paprika, zongedroogde tomaatjes,
walnoten en rucola
augurk, frisse sla met honing-mosterddressing
lauwwarme malse lamsham met honingmosterddressing

Onze broodjes zijn ook op glutenvrij brood te bestellen.

18,90

Black Angus burger

18,50

Saté varkenshaas

19,50

Biefstuk ossenhaas

26,90

Vegaburger √

18,90

rijkgevuld met aardappel, groente,
rundvlees en geserveerd met rijst
frisse sla, tomaat, augurk, cheddar en bacon
van de grill met pittige satésaus,
kroepoek en gefrituurde uitjes
eigen jus, brood

brioche bol, paddestoelen, appel, venkel, sla en
truffelsaus

GAMBA PANNETJE

18,00

LINTPASTA VEGA √

17,00

POKÉ BOWL

16,00

al ajillo, verse groenten en 8 gamba’s

BANKA’S 12 UURTJE
Sandwich met brie, zalm en rosbief,

verse pasta met verse groenten en pesto

bospaddenstoelensoep en een kaaskroket van Old Amsterdam.

Hongaarse Goulash

13,50

mango, avocado en zalm

DINER
BROOD
‘Barra Gallega’ de luxe √

Spaans brood, tomatenmayonaise,
kerriemayonaise en aioli

SOEPEN
7,90

VOORGERECHTEN
Carpaccio

truffelmayo, pecorino, pijnboompitten en
frisse sla

Onze soepen worden standaard
geserveerd met ambachtelijk desembrood
en boter.

Tomatensoep √

7,90

Zwolse mosterdsoep √

7,90

Licht gerookte paprikasoep √

7,90

Bospaddestoelensoep √

7,90

bosui en gehaktballetjes

12,90

met of zonder spekjes

Champignons uit de oven √

11,90

met crème fraîche en bosui

Gamba’s Provencale

13,90

met truffelcrème en bieslook

Gravad lax en avocado

13,90

Vitello tonato

13,90

knoflook, roomsaus en gegratineerde mozzarella
pikante knoflookolie, truffelmayo, Spaanse peper,
lente-ui en gesnipperde paprika
gemarineerde zalm, avocado, limoendressing,
sla en lente-ui
gebraden kalfsvlees met tonijnmayonaise,
kappertjes en citroen

Bietentartaar √

11,90

Paté met cranberry compote

13,90

geitenkaas en gebakken kappertjes
wildpaté met cranberry compote

MAALTIJDSALADES
Onze maaltijdsalades worden standaard
geserveerd met ambachtelijk desembrood
en boter.

Geitenkaas (lauw-warm) √

16,90

Gravad lax

17,90

Surf & Turf

18,50

olijven, honing, walnoten, rode ui, komkommer,
en tomaat
gemarineerde zalm met rode ui, limoenmayo
en kappertjes
gamba’s en ossenhaaspuntjes

KINDERMENU’S met friet, sla en appelmoes
Kipnuggets

7,90

Kroket

7,90

Frikandel

7,90

DINER
HOOFDGERECHTEN

BIJGERECHTEN

Onze hoofdgerechten worden standaard
geserveerd met friet.

Bijgerechten zijn los bij te bestellen.

Saté varkenshaas

19,50

van de grill, pittige pindasaus, kroepoek en
gefrituurde uitjes

Boerenschnitzel

18,90

Hongaarse Goulash

18,90

Zeebaars uit de oven

21,90

Sliptongen

21,90

Black Angus burger

18,50

Kalfs entrecôte

23,90

Biefstuk ossenhaas

26,90

Rundersucade

22,90

Kip piri piri pannetje

20,90

gebakken uien en champignons
rijkgevuld met aardappel, groente,
rundvlees, geserveerd met rijst
met gegrilde groenten

in roomboter gebakken

frisse sla, tomaat, augurk, cheddar en bacon
met kruidenboter
eigen jus

met truffeljus

Sopska salata

4,00

Griekse salade

4,25

Vers gegrilde groenten

7,90

tomaat, komkommer en feta
tomaat, komkommer, olijven en feta
in olijfolie met grove zeezout

VEGETARISCH
Lintpasta Vega √

18,00

Vega burger √

18,90

Buritto √

18,90

verse pasta met verse groenten en pesto
brioche bol, paddestoelen, appel, venkel,
sla en truffelsaus
kidneybonen, mais, rode ui, tomaat, lente-ui
en tomatensaus

chilisaus, bosui, tomaat en ui, geserveerd met rijst

BROCHETTERIE
RUND rundvlees aan een spies met chimichurri
KIP kippendijen aan een spies met chimichurri
GROENTE diverse groenten aan een spies met chimichurri
GAMBA grote gamba’s aan een spies met chimichurri
LAM lamsvlees aan een spies met honing-tijmsaus
Geserveerd met chimichurri, aioli, friet en salade.

22,00
21,00
19,00
22,00
22,00

DESSERT & GEBAK
DESSERTS
Crème brûlée

8,90

Cheesecake

8,90

Tiramisu

8,90

Lavacake met vanilleijs

8,90

Salted caramel pannacotta

8,90

Dame blanche

8,60

IJscoupe BANKA

8,90

Kinderijsje

5,25

zachte vla met gekarameliseerde suikerlaag
met warme bosbessen
het Italiaanse toetje

chocoladecakeje met warme vulling
met Tony Chocolony

vanille-ijs, warme chocoladesaus en slagroom
vanille-ijs, fruit, slagroom en aardbeiensaus
twee bolletjes vanille-ijs en slagroom

Creëer je eigen verse thee.

GEBAK & HARTIG
ouderwets zoals oma hem vroeger maakte

7,90

karamel, Baileys en slagroom

3,95

Keuze uit: Gember, Kaneel,
Sinaasappel, Sterrenmunt, Munt en
Citroengras
Ambachtelijke appeltaart

BANKA COFFEE
Sterke hete koffie met een vleugje

THEE

Taart van de week
Grote toef slagroom
Boerencake met karamelsaus
Kaasbroodje
Saucijzenbroodje

4,25
v.a. 4,95
0,75
4,50
3,25
3,75

COFFEE SPECIAL
Irish Coffee - klassieke wijze

7,25

Spanish Coffee - klassieke wijze

7,25

Italian Coffee - klassieke wijze

7,25

sterke hete koffie met Ierse Whisky en room
sterke hete koffie met Liquor 43 en room
sterke hete koffie met Amaretto en room

French Coffee - klassieke wijze

sterke hete koffie met Grand Marnier en room

7,25

SMOOTHIES EN VERSE SAPPEN
Smoothie aardbei
Smoothie mango
Smoothie bosvruchten

5,25
5,25
5,25

Appel-vlierbessen sap (biologisch)
Appel-aardbeien sap (biologisch)
Appel-kersen sap (biologisch)

4,75
4,75
4,75

KOFFIE & DRANKEN

FRISDRANKEN

WARME DRANKEN
Koffie
Koffie verkeerd
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Latte macchiato
Latte hazelnoot | karamel | chocolade
Decafe
Decappuccino
Chai latte
Dirty Chai (met shot espresso)
Flat white
Thee
Verse gemberthee
Verse muntthee

2,60
2,95
2,80
2,65
3,50
2,95
3,25
3,95
2,75
2,95
3,95
4,50
2,95
2,65
3,95
3,95

Warme chocomel | met slagroom
3,00 | 3,95
We hebben ook Soja- en Amandelmelk!
+0,50

SAPPEN
Verse Jus d’orange middel | groot
Appelsap
Tomatensap
Dubbelfrisss

4,20 | 5,80
2,90
2,90
2,90

ZUIVEL
Chocomel
Fristi
Melk | Karnemelk

TAFELWATER
Sourcy rood of blauw 0,75 l

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

PSV

5,00
Graham’s - The Tawny | Port
Graham’s - Six Grapes Reserve Ruby | Port 5,00
3,95
Sherry
4,20
Martini bianco | rosso
4,20
Campari

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

5,50

3,75
3,20
3,20
3,20

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

|

malts)

BUITENLANDSE LIKEUREN
Diverse likeuren

2,90
2,90
2,70

2,80
2,85
2,95
2,95
2,95

v.a. 5,50
v.a. 7,50
4,50
4,50
3,00
4,75

v.a. 5,00

GIN & TONIC
Bombay Gin met Fever tree tonic
Monkey 47 Gin met Fever tree tonic
Alcoholvrije Gin met Fever tree tonic

8,00
11,00
8,00

WIJN
MOUSSEREND

Glas

Clos Amador Brut Reserva Delicat (20 cl.)
Spanje – Cava
elegant | fris | fruitig | groene appel

Bodega’s Salentein Sparkling |
Brut Cuvée Exceptionnelle

Fles
9,00

5,85 40,00

Argentinië - Mendoza
fris, fruitig | blush rosé | sappig

Champagne Bollinger Special |
Cuvée Brut

70,00

Frankrijk - AC Champagne
complex | elegant | weelderig | gerijpt

Lunaris – by Bodega’s Callia |
Pinot Grigio

4,50

Mild zoete tafelwijn

4,50

19,50

Laurent Miquel Père et Fils | Chardonnay

4,95

25,00

Frankrijk - IGP Pays d’Oc
fruitig | sappig | boterig | exotisch | anijs

Portillo - by Bodega’s Salentein |
Sauvignon Blanc

Argentinië - Mendoza
fris, fruitig | opwekkend | grapefruit | groene appel

Yalumba The Y Series | Viognier

Australië - South Australia
aromatisch | fris | rijk | lychee | citroengras

Steininger | Grüner Veltliner Ried
Spiegel Réserve

Oostenrijk - DAC Kamptal Réserve
levendig | elegant | exotisch | wit pepertje

L’Avenir Provenance | Chenin Blanc

RODE WIJN

Glas

Bodega’s Callia - Lunaris | Syrah-Malbec

4,50

Laurent Miquel Père et Fils | Merlot

4,95

Argentinië - San Juan
sappig | rijp en donkerrood fruit | licht kruidig

5,65

6,25
6,85

25,00

Errázuriz Estate Reserva Series | Carmenère

6,15

31,00

Bodega’s Ramón Bilbao Crianza |
Tempranillo

6,50

33,00

Bodega’s Salentein Barrel Selection |
Cabernet Sauvignon

6,85

34,00

Farina Valpolicella | Ripasso

7,00

35,00

Pyros Appellation | Malbec

7,45

37,00

PORT

Glas

Graham’s - The Tawny | Port

5,00

Graham’s - Six Grapes Reserve Ruby | Port

5,00

Chili - Aconcagua Valley
fruitig | krachtig | kruidig | vijgen | bosvruchten

28,00

31,00
34,00

35,00

Kendall-JacksonVintner’s Reserve | Chardonnay 7,45

37,00

U.S.A. - California
romig | tropisch | vol | hout | kracht | wereldtopper

4,50

Argentinië - San Juan
droog | vol | kruidig | framboos

Argentinië - Mendoza
fruitig | kruidig | sappig | donkere kersen

7,00

Zuid-Afrika - WO Stellenbosch
rijk | sappig | vol | rijpe ananas | amandelen | hout

Bodega’s Callia - Lunaris - Syrah

Portillo - by Bodega’s Salentein | Pinot Noir 5,65 25,00

Glas

Duitsland - EU table wine

Glas

Frankrijk - IGP Pays d’Oc
fruitig | rijp | vol | bosbessen | vleugje eiken

WITTE WIJNEN
Argentinië | San Juan
lindebloesem | mild | appel | rijpe perzik

ROSÉ

Spanje - DOC Rioja
rijk | krachtig | vanille | bramen en pruimen

Argentinië - Mendoza
krachtig | kruidig | hout | zwarte bessen | vanille

Italië - DOC Valpolicella Ripasso Classico Superiore
elegant | rijk | rijp | zwoel | pruimen | kersenjam
Argentinië - Pedernal Valley
intens, vurig | kruidig | mineraal | donker fruit

Portugal - Vinho do Porto
oranjegoud | elegant | fruitig | hout gelagerd
Portugal - Vinho do Porto
donkerrobijn | intens | rijk | rijp

BIER

Grimbergen
Blond
4,90

Grimbergen
Dubbel
4,90

Grimbergen
Triple
4,90

Liefmans
Fruitesse
4,20

Corona
5,00

Grolsch
0,0%
2,90

Grolsch Weizen
0,0%
4,80

La Chouffe
4,70

Palm
3,90

Kornuit
0,5l Pul
5,00

Grolsch
Lentebok
4,90

Grolsch
Herfstbok
4,90

Grolsch
Winterbok
4,90

Grolsch
Radler 0,0%
3,80

Grolsch
Radler 2%
3,80

Karmeliet
Tripel
5,00

Duvel Moortgat
Duvel
4,90

Grolsch
Beugel
4,80

-flesbieren-

Peroni
N. Azzurro
3,20

Kornuit
33cl
2,90

-wisseltap-

Grolsch
Puur Weizen
4,90

Kornuit
25cl
2,70

MARKT HATTEM

MARKT NUNSPEET

Grand Café BANKA

038 - 230 6304

Grand Café BANKA

0341 - 844 517

Markt 5

bankahattem.nl

Dorpsstraat 29

bankanunspeet.nl

8051 EZ Hattem

8071 BX Nunspeet

Volg ons ook op social media voor nieuws en evenementen

@bankahattem @nunspeetbanka

