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Burgers To Go 
Al onze burgers worden rosé gebakken en geserveerd op een brioche broodje met 
verse sla, tomaat, rode ui en augurk……………………………………………………………………. 

X Traditional Angus burger   

 200 gr. Black Angus burger / golden cheddar / bacon / sla / tomaat / augurk / ui / 

smokey barbecue saus 

X Blauwe burger  

 200 gr. Black Angus burger / blauwe kaas / perencompote / walnoot / sla / tomaat 

/ augurk / ui / smokey barbecue saus 

X Suprême Angus burger   

 200 gr. Black Angus burger/ golden cheddar / bacon / gebakken ei  

 sla / tomaat / augurk / ui / smokey barbecue saus 

X Chicken burger  

 kipburger / guacamole / frisse yoghurtdressing / sla / tomaat 

 augurk / ui / paprika / komkommer 

X Vegan Bagel burger  

 Vegan burger / guacamole / frisse yoghurtdressing / sla / tomaat / augurk / ui 

paprika / komkommer  

 

Bij Welling Meat & Ribs to go 
 
Grand Café bij Welling is de place to be voor de echte (vlees)liefhebber! Voor de 
lekkerste gerechten ben je bij ons aan het juiste adres. De familie Welling is al ruim 
125 jaar een begrip in Arnhem en omstreken. Vroeger gestart met haar 
ambachtelijke slagerijen en traiteurs en tegenwoordig met haar eigen restaurant in 
Duiven en catering op locatie door heel Gelderland. 
 
Sinds de corona crisis verzorgen wij naast onze catering producten ook de lekkerste  
Meat & Ribs voor thuis of op het werk, ongekend lekker!! 

 



 
 

Spareribs To Go……………………………………………… 
Al onze spareribs worden door onze koks gegaard, vers gegrild en gelakt met de 
lekkere toppings. Uiteraard kunnen onze huisgemaakte sausjes niet ontbreken..    
 

X          De lekkerste Spare ribs Classic 550gr                   € 12,50 

              

X          De lekkerste Spare ribs Classic XL 800gr              € 16,50 

 

X          De lekkerste Spare ribs Sweet Honey 550gr        € 13,50 
 

X          De lekkerste Spare ribs Spicey 550gr                    € 13,50 
 

X          De lekkerste Spare ribs Barbecue 550gr              € 13,50 
 

X          De lekkerste Spare ribs French Garlic 550gr      € 13,50 
 

VAN DE GRILL……………….. 
 

X Grillspies 225 gram                  € 14,50 

Varkenshaas / kippendij / biefstuk / sparerib 

/ burger 

 

X Kippendijsaté 200 gram        € 12,50 

Kippendij / atjar / sate saus / kroepoek 

 

X Ossenhaasspies 200 gram   € 15,75 

Ossenhaas / teriyaki / champigon/ groente 

 

X Surf en turf 200 gram              € 15,50 

Ossenhaas / garnaal / champignon / groente 

 

BIJGERECHTEN LOS TE BESTELLEN. 
 

X Verse rustieke friet                  € 2,50 

Met mayonaise cup 

X Rustieke truffel friet                € 3,00 

Verse friet met bakje truffelmayonaise 

 

X Zoete aardappel friet               € 3,75 

Zoete aardappel friet met truffelmayonaise 

 

X Cheddar saus                               € 2,00 

Tip!! Heerlijk voor op je friet 

 

 

X Bakje koolsalade                       € 2,50 

X Extra cup mayonaise                € 0,75 

 

Tip bestel voor maar €1,- een heerlijk sausje 
erbij, kies uit 

cocktailsaus, knoflooksaus of barbecuesaus 


