
 

WIE? 

Onze oudste dochter Elisabeth besloot iets meer dan 3 jaar geleden om terug te keren naar 
de horeca en startte Grand Café Driespoort op. Grand Café kan u terugvinden in Driespoort 
Shopping in Deinze. Het is vlot bereikbaar en er is steeds voldoende parkeergelegenheid. 
Grand Café is open van dinsdag tot zaterdag en dit telkens van 10u tot 18u.  

HOE? 

Naar Grand Café ga je voor de lunch en tearoom. Hier werken we met een systeem van 
zelfbediening. Dit houdt in dat u uw bestelling kan plaatsen aan de toog. Elisabeth en haar 
enthousiaste team maken uw bestelling klaar en verwittigen u wanneer deze klaar is door 
middel van een oproepsysteem.  

 

SMILEY! 

Terwijl wij uw bestelling klaarmaken kan u 
meekijken hoe wij aan de slag gaan, want Grand 
Café is een frontcooking restaurant. U kan zien 
dat wij dit met veel zorg en aandacht voor 
hygiëne doen. We werken steeds met zoveel 
mogelijk verse producten. We zijn dan ook fier 
te mogen melden dat wij op vlak van hygiëne en 
voedselveiligheid met Grand Café een Smiley-
label behaalden. Dit wil zeggen dat wij na 
controle een rapport ‘uitstekend’ verkregen. 

WAT? 

We geven graag wat meer info over onze lunch  

                                                                             en tearoom… 



LUNCH  

 

Elke dag kunt u bij ons terecht tijdens de lunch van 11.30u tot 14.30u  

(op zaterdag tot 14u). 

Wij serveren u een uitgebreid gamma aan gerechtjes die snel klaar zijn.  

Samen met u proberen wij ook ons steentje bij te dragen tot  het verlagen van  onze 
ecologische voetafdruk. Daarom doen wij zoveel mogelijk aan ZERO WASTE. We bereiden 

alles steeds zo vers mogelijk en de vuilnisbak is onze vijand,  

gelieve ons daarom te excuseren wanneer iets uitgeput is.  

 

PASTA’S – van een pasta bolognaise tot gevulde pasta met ricotta e spinaci  

SALADES – salade Niçoise en César,  

maar ook de mogelijkheid om zelf een slaatje samen te stellen. 

PANINI’S & WRAPS – een warme panini of gezonde wrap à la minute gemaakt. 

SOEP – met garnituren zoals kaas en croûtons én een broodje en stukje fruit. 

LUNCH – van balletjes in tomatensaus tot kabeljauw bearnaise, onze lunch wijzigt dagelijks 
en wordt elke dinsdag op onze facebookpagina gepost, opgelet op = op.  

EN NOG – we serveren ook graag een seizoensgebonden gerechtje,  

van focaccia à l’ Italienne tot toast champignon. 

 

.   

 



 

 ZOET  

 

 

 

In de namiddag schakelen wij vanaf 14u (tot 17.30u) om naar tearoom.  

 

ZOETIGHEDEN – wij serveren u graag pannenkoeken en heerlijke wafels, maar ook 
versgebakken taart, profiteroles en onweerstaanbare ijscoupes. 

 

ZOETE NAMIDDAG – elke namiddag staat één zoetigheid in de kijker en profiteert u van dit 
lekkers aan een prijsje, bv. warme appeltaart met ijs én koffie aan €6. 

 

KOFFIESPECIALITEITEN enzo – bij ons kan u genieten van Nespresso. We maken er ons werk 
van om steeds met nieuwe recepten op de proppen te komen, bv. een kokolatté of 
advolatté. Mmm! Natuurlijk hebben we voor de theeliefhebber ook wat in petto en de hot 
chocolate-lovers worden ook niet vergeten!  

 

 

 

 

 



 

 TAKE AWAY  

 

Heeft u slechts een korte middagpauze  

of gewoon zin om thuis te eten?  

Bij Grand Café kunnen alle gerechten afgehaald worden!  

Geef ons een seintje via 09 386 01 31 of 
info@grandcafedriespoort.be en  

we zetten alles voor u klaar op het gewenste moment.  

Het menu kan u steeds terugvinden op onze website www.grandcafedriespoort.be. 

 

 ONTBIJT OP ZONDAG  

Af en toe opent Grand Café ook de deuren op zondag. Dit doen we onder andere voor een 
heerlijk, rustig ontbijtje. We verwachten u om 9u en bereiden een luxe ontbijtbuffet voor u 
klaar.  

 

DIVERSE BROODSOORTEN en KOFFIEKOEKEN  

HARTIG (kaas, charcuterie) en ZOET BELEG (choco, huisgemaakte confituur,…) 

JOGHURT, VERS FRUIT, CORNFLAKES,… 

VERSGEBAKKEN EITJES en SPEK  

KOFFIE, THEE, CHOCOLADEMELK en FRUITSAP 

…  

 

     

 



Komt het water u al in de mond? Reserveer snel via info@grandcafedriespoort.be . 

 In 2019 kan u op volgende data in Grand Café terecht voor ontbijt op zondag:   

- Zondag 10 februari / VALENTIJNSONTBIJT  
- Zondag 9 juni / VADERDAGONTBIJT 
- Zondag 6 OKTOBER / PETEGEM KERMIS ONTBIJT  
- Zondag 15 en 22 DECEMBER / KERSTONTBIJTEN  

 

ALGEMENE INFO 

 

Grand Café Driespoort 

(gebouw naast Albert Heijn)  

Gaversesteenweg 48 

9800 Deinze 

09 386 01 31 

info@grandcafedriespoort.be 

www.grandcafedriespoort.be 

 

Volg ons op Facebook en Instagram!  

 

 

 

 


