Brochure
Restaurant GC Kralingen
Kralingseweg 200
3062 CG Rotterdam
Tel: 010-4522283 / Fax: 010-2122616
www.rgck.nl / E-mail: info@rgck.nl
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Voorwoord
Voor u ligt de brochure van Restaurant GC Kralingen.
Naast lunch en diner in het restaurant of op het ruime terras, kunnen wij
u ook de mogelijkheid bieden tot het organiseren van groepsdiners,
borrels, feestavonden, presentaties of vergaderingen.
Restaurant GC Kralingen beschikt over twee zalen en een terras.
In de grote zaal kunt u partijen bespreken tot 100 personen of
60 personen diner of 80 personen buffet.
In de kleine zaal kunt u recepties of borrels bespreken tot
40 personen en vergaderingen en/of diners tot 25 personen.

De grote zaal

‘s Zomers kunt u terecht voor uw lunch, borrel, diner of een gezellige bbq
op ons terras waar wij plaats kunnen bieden aan meer dan 100 gasten.
Tevens beschikken wij over een ruime gratis parkeergelegenheid van
meer dan 100 plaatsen.
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Routebeschrijving
Vanuit de richting Rotterdam Centrum:
Maasboulevard volgen richting de van Brienenoordbrug.
Na het Shell tankstation de tweede mogelijkheid rechtsaf het viaduct op
richting het Brainpark. Bovenaan bij de stoplichten linksaf.
De Kralingse Zoom volgen tot u op een kruising links voor u een bord ziet
met daarop Restaurant GC Kralingen. Hier gaat u links en vervolgens
direct rechts de parkeerplaats op van Restaurant GC Kralingen.

Vanaf de A16 richting Den Haag:
Afslag Kralingen, onderaan linksaf. Tweede stoplichten rechtsaf.
Eerste stoplichten links en vervolgens rijdt u direct rechts de
parkeerplaats op van Restaurant GC Kralingen.

Vanaf de A16 richting Dordrecht:
Afslag Kralingen, onderaan rechtsaf. Eerste stoplichten rechtsaf.
Eerste stoplichten links en vervolgens rijdt u direct rechts de
parkeerplaats op van Restaurant GC Kralingen.

Plattegrond Kralingen
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Lunchbuffetten
(vanaf 20 personen)

Koffietafel € 13,50
Diverse harde en zachte broodjes
Witte en bruine boterhammen
Krentenbrood met spijs
Diverse zoete luxe broodjes
Diverse vleeswaren, kaas en zoet beleg
Van Dobben kroket
Scrambled eggs
Fruitmand
Melk, karnemelk en jus d’orange

Koffietafel € 14,50
Diverse harde en zachte broodjes
Witte en bruine boterhammen
Krentenbrood met spijs
Diverse zoete luxe broodjes
Diverse vleeswaren, kaas en zoet beleg
Van Dobben kroket
Scrambled eggs
Bacon
Worstjes
Fruitmand
Melk, karnemelk jus d’orange
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Keuzemenu`s € 25,(vanaf 10 personen)

Keuzemenu I
Voorgerecht
Caesar salad met crispy kipfilet
Of
Carpaccio van gerookte zalm met vinaigrette

Hoofdgerecht
Runderrib-eye met gepofte knoflooksaus
Of
Kabeljauw met tomatentapenade en Parmesan

Dessert
Dame Blanche

Keuzemenu II
Voorgerecht
Gebakken geitenkaas met spek, honing en noten
Of
Rundercarpaccio met Parmesan en olijven

Hoofdgerecht
Kogelbiefstuk van de grill met rode wijnsaus
Of
Gebakken zalmfilet met saffraansaus

Dessert
Crème brûlée van witte chocolade
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Keuzemenu`s € 30,(vanaf 10 personen)

Keuzemenu III
Voorgerecht
Salade met gemarineerde ossenhaas
Of
Gerookte zalm met rivierkreeft en citroenolie

Hoofdgerecht
Tournedos met rode portsaus
Of
Gebakken doradefilet met gamba`s

Dessert
Tiramisu in weckpotje

Keuzemenu IV
Voorgerecht
Rundercarpaccio met eendenlever
Of
Gamba`s in tempura met ketjapdressing

Hoofdgerecht
Eendenborst met sinaasappelsaus
Of
Zeebaarsfilet met bisque en rivierkreeft

Dessert
Wentelteefjes van suikerbrood met vanille-ijs
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Diner buffetten
(vanaf 20 personen)

Stamppotten buffet € 18,50
Stamppot van peen en uien
Zuurkool stamppot
Rauwe andijvie stamppot
Rookworst
Stoofvlees
Speklap
Frisse salade
Zure bommen
Piccalilly
Zilveruitjes
Kalfsjus
Uitgebakken spekjes

Captain`s dinner € 18,50
Speklappen
Gestoofde sukadelapjes
Gekruide gehaktballen
Gekookte aardappelen
Bruine bonen schotel
Kapucijnerschotel
Gebakken ui ringen
Frisse salade
Zure bommen
Piccalilly
Zilveruitjes
Amsterdamse uien
Uitgebakken spekjes
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Diner buffetten
(vanaf 20 personen)

Frans buffet € 25,00
Gestoofde eendenbout in sinaasappelsaus
Gebraden lamsrack in rode wijnsaus
Zalmvinken(in katenspek) met witte wijnsaus
Pommes Dauphinois Gratin
Pommes du chesses
Franse groenteschotel met kruidenboter
Salade van gerookte zalm en Hollandse garnalen
met asperges en vinaigrette
Salade van beenham, oesterzwammen en bacon
Baguettes met gezouten roomboter en roomkaas

Italiaans buffet € 25,00
Rundercarpaccio met olijven en parmesan
Salade mozzarella, tomaat, olijven en basilicum
Kabeljauwhaasje met pommedori en parmesan
Schnitzels met rauwe ham, mozzarella en pesto
Risotto met gamba`s en bosui
Italiaanse groenten
Truffelpasta met kalfsvlees
Pasta met asperges en pijnboompitten
Diverse soorten brood met smeersels
(foccacia, ciabatta, olijfbrood, e.d.)
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Diner buffetten
(vanaf 20 personen)

Oosters buffet € 25,00
Teriyaki (reepjes biefstuk in zoete saus)
Kipsaté
Grote garnalen in hete saus
Babi pangang
Kipfilet in zoetzure saus
Sambal goreng eieren
Chinese bami
Nasi
Oosterse salade
Kroepoek
Pindasaus
Atjar

Indonesisch buffet € 25,00
Babi ketjap met hoisin saus
Saté ossenhaas
Lamscurry
Kipfilet in kerrykokossaus
Roodbaarsfilet in pikante visbouilllon
Sambal goreng eieren
Gado Gado
Gele pandangrijst
Mihoen
Gebakken banaan
Oosterse salade
Kroepoek
Emping
Pindasaus
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Diner buffetten
(vanaf 20 personen)

Tapas diner buffet € 25,00
Crostini`s met rucola- en tonijnmayonaise,
Seranoham en olijven
Dadels in spek
Diverse brochetta`s
Gambaspiezen met tomatensalsa
Saté van ossenhaas
Albondigas in salsa (gekruide gehaktballetjes)
Empeñadas met pikant gehakt
Empeñades met mosselen en rivierkreeft
Calameres en gefrituurde garnalen
Sigara gevuld met geitenkaas en peterselie
Mozzarella en romatomaaatjes

Tapas snack buffet € 15,00
Crostini`s met rucola- en tonijnmayonaise
Seranoham en olijven
Dadels in spek
Diverse brochetta`s
Gambaspiezen met tomatensalsa
Albondigas in salsa (gekruide gehaktballetjes)
Calameres en gefrituurde garnalen
Sigara gevuld met geitenkaas en peterselie
Mozzarella en romatomaaatjes
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Barbecue`s
(vanaf 20 personen)

Barbecue € 22,50
Hamburger
Saté kip
Shaslikstokjes
Merguez worstjes
garnalenspiesjes
Zalmfilet
Aardappelsalade
Rauwkostsalade
Fruitsalade
Brood met smeersels
Diverse sauzen

Barbecue € 25,00
Biefstukjes
Ossenhaassaté
Shaslikstokjes (varkenshaas)
Gambaspiezen
Tonijnsteaks
Gepofte aardappels met crème fraîche
Aardappelsalade
Groene salade
Fruitsalade
Stokbrood met smeersels
Diverse sauzen
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Desserts
(vanaf 20 personen)

Dessert buffet € 7,50
Huisgemaakte tiramisu
Chocolade mousse
Verschillende bavarois
Crème brûlée
Diverse soorten ijs
Verse slagroom
Vers fruit salade

Omelette Siberiënne € 5,95
Een feestelijke afsluiting van het
buffet is een Omelette Siberiënne.
Deze wordt op het buffet geflambeerd
en vervolgens met warme kersen
uitgeserveerd.

Café service € 6,95
Een lekker kopje koffie, cappuccino of
thee en etagères op tafel met diverse
lekkernijen als brownie, boterkoek,
bonbons en crème brûlée.

- 13 -

Verschillende hapjes en garnituren

















Van Dobben bitterballen
€ 0,60
per stuk
Kaastengels
€ 0,60
per stuk
Mini loempiaatjes
€ 0,40
per stuk
Butterfly garnalen
€ 0,60
per stuk
Mini frikadel
€ 0,60
per stuk
Bittergarnituur
€ 0,50
per stuk
Calamares
€ 5,50
per portie
Brochettas
€ 1,20
per stuk
Warme “toastjes”uit de oven met bijvoorbeeld: rauwe ham &
mozzarella, rivierkreeftjes met knoflook en beenham met honing
mosterdsaus
Luxe toastjes
€ 1,20
per stuk
Met o.a. zalmtartaar, pastrami en eiersalade met rauwe ham
Mini kipsaté
€ 2,50
per 2 stuks
Mini Gamba spies
€ 2,95
per 2 stuks
Mini hamburgers
€ 1,95
per stuk
Sigara’s
€ 1,20
per stuk
Quiches
€ 1,20
per stuk
Kaas en worst op tafel
€ 4,50
per portie

De prijzen van diverse dranken











Fris dranken
Ice-Tea/sap
Jus d’orange
Bier
Wijn per glas
Wijn per fles
PSV
Buitenlands ged.
Whiskey
Thee en koffie

Vanaf

Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
2,50
3,75
2,50
3,75
19,50
3,50
4,50
4,50
2,40
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Vergaderen
Voor een vergadering tot 25 personen kunt u de Ruskampzaal gebruiken.
Per dagdeel bedraagt de zaalhuur
€ 50,Dagdelen van 9:00 tot 17:00 en van 17:00 tot 23:00
Ook kunt u gebruik maken van de volgende faciliteiten;
Flipover
€ 10,Projectiescherm
geen kosten
U kunt uw vergadering combineren met lunch, diner en/of borrel.

Clinic`s
Voor clinic`s kunt u een afspraak maken bij één van onze golfpro`s.
Graag verzorgen wij uw lunch, diner en/of borrel voor of na uw clinic.
Golfpro`s kralingen;
010-4523882
Caroline (C.A.C.) Nieuwenhuisen (headpro)
Mariëtte (M.J.) de Groot (A-professional)
Golfclinics's:
* Alleen in overleg met pro's
* Prijzen excl. ballen; +/- € 5,00 per persoon
* Platte schoenen verplicht!
8 tot 15 personen
een uur
twee uur
drie

€ 18 p.p.
€ 25 p.p.
€ 30 p.p.

15 tot 30 personen
een uur
twee uur
drie uur

€ 17 p.p.
€ 24 p.p.
€ 29 p.p.
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