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Lunch

Dik GesneDen ambaChteLijk  
LanDbrooD (bruin of wit) met:

Huisgemaakte humus 7.75 
op basis van rode biet en feta.   

Kaas, extra belegen uit de streek  7.75
met rode ui-vijgencompote en 
geroosterde noten. 

Gerookte biefstuk 10.50
met truffelmayonaise en salade met rode ui.

Twee ambachtelijke kroketten 9.00
Van kroketterij de bourgondiër,
ook vega mogelijk.

Salade Vega 11.50
Groene salade met milde blauwe kaas  
en stoofpeer.  

Lunchen bij Caatje is mogelijk tussen 12:00 en 14:30 uur. 
Allergenen informatie op verzoek beschikbaar. 

LUNCH meNU

Salade met warm gerookte zalm 14.00 
(koud geserveerd)  
Zalm, huisgerookt in de treager smoker  

Soep van de dag 6.50
met brood en dip.

Informeer naar onze Dagspecial 

KINDeReN

Brood met kroket, kaas of Nutella   5.00



Diner

Hoofdgerechten worden geserveerd met een salade en friet met huisgemaakte mayonaise. Supplement: friet met  
Parmezaanse kaas en witte truffelolie 2.50 p.p. 

VOORGeReCHT

Brood met huisgemaakte dips 6.50

Soep van de dag 6.50
met brood en dip.

Caatjes plukplank, minimaal 2 personen 9.50 p.p.
Plank met diverse wisselende lekkernijen  
uit onze keuken, ook vega mogelijk. 

Charcuterie van de plank 
een keur aan fijne vleeswaren door Caatje  
zelf geïmporteerd uit sierra nevada. 

Large   120 cm   24.00
XL  140 cm  34.00
XXL  170 cm   44.00 

HOOfDGeReCHT

Salade Vega   13.50
Groene salade met milde blauwe kaas  
en stoofpeer. 

Salade met warm gerookte zalm 16.50 
(koud geserveerd)  
Zalm, huisgerookt in de treager smoker.  

Linieburger 15.50
burger op basis van kikkererwten  
met  ras-el-hanout en gekruimelde feta.

Bunker burger van Waards Rund 16.50
(220 gram)
met gerijpte cheddar, huisgerookte  
bacon en pickle.

Caatjes steak  21.00
Gegrilde entrecote van waards rund  
met boter van gepofte knoflook.  

Coq au Vin du Caat  17.50
sous vide gegaarde kip in wijnsaus.  

Informeer naar onze Dagspecial  

KINDeReN

Kleine Caat 6.50 
kipnuggets of kroket (ook vega mogelijk)  
met friet en huisgemaakte appelmoes. 

NaGeReCHT

IJsCaatje  6.50
ambachtelijk boerenijs, met een eigen  
advoCaatje, bitterkoekjes en slagroom.      

CoupCaatje   6.50
in 2 varianten Peacan toffee meringue of  
citroen meringue met een bolletje ijs en slagroom. 

Dineren bij Caatje is mogelijk tussen 17.30 en 20.00 uur
Allergenen informatie op verzoek beschikbaar. 


