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WELKOM BIJ HET PROEFLOKAAL 

 
De Graanrepubliek is een coöperatie van Makers & Boeren in Bad 
Nieuweschans. Samen gaan we voor 100% procent lekkere, inclusieve 
en duurzame producten. 
In onze voormalige locomotievenremise op de grens met Duitsland 
hebben we een plek gemaakt waar op innovatieve en experimentele 
wijze naar ons voedsel kijken. 
Alles wat wij hier doen draait om de allerbeste smaak. 
  
In het monumentale pand bevinden zich een bierbrouwerij, een 
stokerij, een pastamakerij, proefbakkerij, innovatiekeuken, slijterij en 
shop. Over een paar weken wordt hier volop gebakken, gestookt, 
gebrouwen en geëxperimenteerd. 
  
Op dit moment zit jij bij het Proeflokaal van de Graanrepubliek. Op de 
plek waar alle smaken samen komen. Bij het Proeflokaal geniet jij van 
de beste producten, spannende experimenten en ingrediënten uit de 
Graanrepubliek en haar regio.  Zoals bijvoorbeeld de groenten, 
geteeld op de Dollard klei bij Gert Noordhoff, dat proef je!   
Ons desembrood is van bakker Wiebrand, een begrip in de omgeving, 
de bieren gebrouwen door Martijn Eggens en de limonades en 
stooksels komen uit de Familiedistilleerderij van Hooghoudt.    
  
Leuk dat je er bent, geniet ervan en wij zien je graag nog eens terug.  
  
Team Proeflokaal 
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BROOD VAN WIEBRAND 
 

 

OM TE DELEN 7.50 

Assortiment brood van bakker Wiebrand | Algenboter | 

        Rillette van Waddenzeevis 

 

BOEREN OUDE KAAS v 9.50 

8 maanden gerijpt | Groninger mosterdzaad | Veldsla | Ciderazijn 

 

RILLETTE van WADDENZEEVIS 11.50 

Zure room | Ingelegde ui | Kruiden 

 

UIT DE KEUKEN  
 

        SALADE met GRAAN v 12.50 

Gepofte biet | Pompoen | Appelstroop | Veldsla |Geitenkaas 

 

GEROOSTERDE POMPOEN SOEP v 6.50 

Geitenkaas | Rogge 

 

BOERENLANDBROOD TOSTI 7.50 

Boerenkaas | Beenham | Groninger mosterdmayonaise |ketchup 

 

 

KINDERPROEFLOKAAL 
 

PANNENKOEKJES v 6.50 

Geslagen room | Chocolade |mini marshmallows  

 

 

BIJ DE BORREL 
 

 

GEBRANDE NOTEN vgn
 5.50 

 

BELEGEN BOERENKAAS v
 6.50 

met Groninger mosterd 

 
GRONINGER DROGE WORST  6.50 

met tafelzuur 

 

BITTERBALLEN 7.50 
met Groninger mosterdmayonaise 

 

MAIS TORTILLACHIPS v
 8.50 

met boerenkaas | tomaat | zure room |bonen | geroosterde groenten 

 

PROEFPLANKJE  

Laat je verrassen door de chef  

met een plank vol lekkers om te delen                              2p/4p -  14.50/ 22.50 

(perfect in combinatie met de fijnproeverij van Hooghoudt of Eggens) 

 
 

                  

   BIJ DE KOFFIE 
 

APPELKRUIMEL 5.00 

Elstar | Havermout 

+ slagroom 0.50 

 

CITROENCAKE v 3.50 

 

WORTELTAART v 4.50 

 

HAVERKOEK vgn 2.50 


