Lunch

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

LUNCH menu
Soep van de Dag, dagelijks wisselend
Onze soepen zijn altijd Vega

7.00

Dik gesneden ambachtelijk
landbrood (bruin of wit) met:

Salade Vega
Met geroosterde groenten, feta en noten.

12.50

Saté Ajam
Met huisgemaakte pindasaus.

13,50

Vraag naar onze lunchspecial
Huisgemaakte humus
Op basis van rode biet en feta.

7.95

Kaas, extra belegen uit Culemborg
Met rode ui-vijgencompote.

7.95

Gerookte biefstuk
Met truffelmayonaise en salade met rode ui.
Kroketten 2 stuks
Van Kroketterij de Bourgondiër,
ook Vega mogelijk.

10.75

KINDEREN
Brood met kaas, jam, Nutella,
pindakaas of kroket

9.25

Wrap gerookte zalm
Huisgerookt in onze Traeger smoker,
met salade.

12.50

Wrap pittige kip		
Mals kipdijvlees met pikante saus en salade.

10.50
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6.00

Diner

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

Steak van Caatje (200 gram)
Gegrilde kalfsentrecote met gepofte
knoflook boter of pepersaus.

18.00

Saté Ajam
Met huisgemaakte pindasaus.

13.50

Catch of the day
Vraag naar de vangst van vandaag.

(dagprijs)

Vraag naar onze dagspecial…

VOORAF

BIJGERECHTEN

Brood met drie huisgemaakte dips

6.50

Soep van de Dag, dagelijks wisselend
Onze soepen zijn altijd Vega.

7.00

Carpaccio
Van huisgerookte biefstuk met truffelmayo,
Parmezaan en pijnboompitten.

11.50

Caatjes plukplank, minimaal 2 pers.
Plank met diverse wisselende lekkernijen
uit onze keuken.

9.50 p.p.

Borrelplank Charcuterie, minimaal 2 pers. 9.50 p.p.
Een keur van vleeswaren door Caatje zelf
geïmporteerd uit Trevélez, Sierra Nevada.

Hoofdgerecht
Salade zalm 		
Huisgerookt in onze Traeger smoker.

14.00

Ravioli (vega)		
Bospaddestoelen, truffelroomsaus.

14.00

Linieburger (vega)
Op basis van kikkererwten met
ras-el-hanout en feta.

13.50

Bunker burger van Waards rund
(220 gram)
gerijpte cheddar, huisgerookte bacon.

14.50

Friet met mayo
Truffelfriet
met Parmezaan en zwarte peper
Zoete aardappelfriet
met rozemarijn zeezout
Groene salade
Koolsalade
Geroosterde groenten

3.00
4.00
4.00
3.50
3.25
5.00

KINDEREN
Kleine Caat
Kipnuggets of kroket (ook vega)
met friet en appelmoes.

7.00

SatéCaatje
(kleine saté ajam)

8.00

nagerecht
IJsCaatje
Ambachtelijk boerenijs met een eigen
AdvoCaatje, bitterkoekjes en slagroom.

6.75

CoupCaatje
In twee varianten , Peacan toffee of
citroen meringue met bolletje ijs en slagroom.

6.75

Caasplankje
12,00
Uitdagende kaasjes met geroosterd suikerbrood.

