Lunch

Tip!

IN TIJDEN
VAN CORONA

Caatje doet er alles aan om ervoor te
zorgen dat wij je veilig én gastvrij kunnen
ontvangen. Consumpties en lunch worden
aan tafel uitgeserveerd, het is fijn als je ons
helpt hierbij gepaste afstand te bewaren.
Om het aantal gasten zoveel mogelijk te
spreiden, werken wij op basis van reserveringen met een tijdslot.

Iedere week serveren wij naast de gerechten op de kaart een “specialiteit van de
week”, vraag ernaar bij de bediening.
Heb je nog zin in zoetigheid na de lunch?
Informeer eens naar onze overheerlijke
huisgemaakte desserts. Om je vingers bij
af te likken.

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

LUNCH MENU
Soep van Vandaag
Ook te bestellen als vooraf, kleine portie

7.00
5.50

DIK GESNEDEN AMBACHTELIJK
LANDBROOD (BRUIN OF WIT) MET:
Oude Culemborgse kaas (V)
Met piccalilly-mayonaise, cornichons en
Amsterdamse ui

7.95

SALADES:
Geitenkaassalade (V)
Met geroosterde groenten en noten

14.50

Salade MexiCaatje
Zuid Amerikaans temperament, mais,
pittige kip en guacemole

14.50

Vitello Tonato
Groene salade met kalfsrosbief en
tonijnmayonaise

14.50

Geitenkaas (V)
Lauwwarm geserveerd met honing en
geroosterde groenten

10.75

Vitello Tonato
Kalfsrosbief met tonijnmayonaise

10.50
10.75

Brood met kaas, jam, Nutella,
pindakaas of kroket

6.00

Gerookte biefstuk
Met truffelmayonaise

9.50

Wrapje
Met Nutella en een snoepspekje

4.50

Krabsalade
Aangemaakt met cocktailsaus
Kroketten 2 stuks
Van Kroketterij de Bourgondiër,
ook vegetarisch mogelijk

9.50

KINDEREN
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Borrel

Bij de borrel vanaf 15.00 uur
Warm bittergarnituur
4 kipnuggets, 4 kaastengels, 4 bitterballen

KOUDE BORRELHAPJES
Olijven

3.50

Nootjes

3.00

Brood
Met kruidenboter, gezouten boter en dukah

8.50

Serranoham, foccaccia, Valderma olijfolie

8.50

Culemborgs plankje
Oude kaas, jonge kaas, ossenworst,
nootjes en tafelzuren

8.50

Warm bittergarnituur vegetarisch
12.00
4 bieterballen, 4 kaastengels, 4 vega kroketjes
Caatjes Plukplank
Minimaal 2 personen, plank met diverse
wisselende lekkernijen uit onze keuken.
Ook vegetarisch mogelijk.

Tip!

9.50 PP

Combineer je borrelhapje
met een lekker drankje

Caatje van de Tap (6,5%)
Deze amberkleurige blondine is een echte
allemansvriend

WARME BORRELHAPJES

12.00

3.75

Nachos
Met kaas, chilisaus en guacemole

8.50

Mocktail óf Cocktail*
Van fruitsoda van de fruitslager:

Bourgondische bitterballen (8st)

7.50

Citrus Basilicum
*Citrus Smash

3.75
8.00

Portie bieterballen (8st)
Met mierikswortelmayonaise

7.50

Madame Gember
*Stormy Madame

3.75
8.00

Portie Kaastengels (8st)

7.50

Portie vegetarische kroketjes (5st)

7.50

Portie kipnuggets (8st)

7.50

Portie kippenboutjes (6st)
gerookte op de Traeger

7.50

IJS
Wilco’s ambachtelijk ijs
Wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen,
informeer naar de beschikbare smaken.
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2.55

