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Koude sandwiches  vanaf 11:00 tot 16:30 uur

Keuze uit wit- of bruinbrood

SANDWICH GEROOKTE ZALM | 9,5

met kruidenroomkaas, zoetzure komkommer en ei

SANDWICH CARPACCIO | 9,5

met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en truffelmayonaise  

SANDWICH SMASHED AVOCADO  | 9,5 
met kikkererwten, rode ui en zongedroogde tomaten

CLUB SANDWICH CLASSIC BLT | 11,25

met gerookte kip, cheddar, bacon, tomaat, sla, kruidenmayonaise en friet 
 

CLUB SANDWICH FISH | 11,25

met tonijnsalade, gerookte zalm, sla, kruidenmayonaise, 
gemarineerde komkommer, tomaat en friet  

CLUB SANDWICH HEALTHY    | 11,25 
met avocado, rode ui, tomaat en vegan feta (geserveerd op bruinbrood)

Warme sandwiches vanaf 11:00 tot 16:30 uur

Keuze uit wit- of bruinbrood

AMBACHTELIJKE GARNALENKROKETTEN | 11,75 
op gegrild briochebrood  

STEAK SANDWICH | 13,25 

op gegrild brood met truffelmayonaise, rucola, Parmezaanse kaas, zongedroogde 
tomaat en pijnboompitten 

VAN DOBBEN KALFSKROKETTEN | 9,5 

met fijne mosterd 

OMA BOB’S VEGETARISCHE KROKETTEN  | 9,5 
met fijne mosterd  

VEGA PANINI   | 10,25

met spinazie, champignon, ui en blauwe kaas  

PANINI HAWAÏ | 9,75

met ham, kaas en ananas  

VEGA TOSTI   | 7,5

met courgette, pesto en brie  

TOSTI | 6,5

met ham, kaas of ham/kaas 

TUINKRUIDEN-OMELET  | 9,5 
met spinazie, Gruyere en zongedroogde tomaat 

UITSMIJTER | 9,25 
met ham, kaas en/of spek

UITSMIJTER CARPACCIO | 11,5 

met Parmezaanse kaas en rucola (garnituren koud) 

Nagerechten 
L IMONCELLO T IRAMISU | 8,25

met lemoncurd en pistachenootjes  

CRÈME BRÛLÉE | 7,5

met yoghurtijs en slagroom  

REUZENSORBET | 8

met sorbetijs, vruchten, vruchtensaus 

en slagroom

 

TRIFLE | 7,75

met stroopwafel, peer, karamel en slagroom  

VEGAN SORBET    | 7,5 
stoofperenijs en vegan slagroom 

MANGOBAVAROIS | 8,25 
met chocoladeijs en gebrande klapper  

SCHAALTJE BONBONS | 4 

lekker voor bij de koffie (4 stuks)  

Speciale koffie’s
IR ISH COFFEE | 6.50

met Jameson whisky

SPANISH COFFEE | 6.50

met Licor43

FRENCH COFFEE | 6.50

met Grand Marnier

ITAL IAN COFFEE | 6.50

met Disaronno

Zie voor onze likeuren de drankenkaart

Gebak
APPELTAART | 3.60

CHEESECAKE MET LEMONCURD | 4.50

MONCHOUTAART | 4.50

GLUTENVRI JE CHOCOLADETAART | 4.50

SLAGROOM | 0.50



Welkom, 
Fijn dat je er bent!

 

In de kaart vind je gerechten voor de lunch, all day long en voor diner.

Daarbij is met een tekentje aangegeven of het gerecht vegetarisch ( ) 

en/of veganistisch (  ) is.

 

Ook vind je (beknopte) informatie over onze arrangementen.

Van High Tea tot babyshower en van een bruiloft, borrel tot Kaap 

Exclusief. Wil je meer informatie ? Mail dan naar info@kaaphoorn.nu

 

We doen er ons best voor om het naar je zin te maken bij Kaap Hoorn.

Mocht er toch iets zijn wat je niet bevalt, laat het dan alsjeblieft direct 

weten.

 

Geniet er van en eet en drink smakelijk !

Team Kaap Hoorn  

  

Arrangementen
HIGH TEA’S 
Op basis van reservering - vanaf 2 personen  

SWEET & SAVOURY | 19,50/23,50 
(zoet en hartig) - basis of deluxe, kan 

VEGAN SWEET & SAVOURY   | 22,50/ 26,50
basis of deluxe

HIGH L IMO  | 14,5 
voor de kids  

  

BABY SHOWER HIGH TEA 
In het roze, blauw of allebei voor als het geslacht nog niet 
bekend is | 22,95 

  

KAAP EXCLUSIEF   

Ben je met een groot gezelschap (privé of bedrijfsmatig), dan 
kun je in de periode oktober tot en met maart Kaap Hoorn 
exclusief reserveren.  

Dat kan uiteraard alleen wanneer je er op tijd bij bent. Voor 

informatie over de mogelijkheden kun je mailen naar 
info@kaaphoorn.nu.  
  

Voor een bijeenkomst, borrel, feestje of diner/buffet tot circa 
100 gasten kun je onze Harbour Lounge of de Beach Lounge 
exclusief reserveren.  
  

Bijkomende zaken zoals een pubquiz, DJ of ander vertier 
kunnen wij in overleg met jou regelen.  

Borrelhapjes
BREAD & DIPS  | 6.50

broodplankje met kruidenboter en  zongedroogde 

tomatentapenade

ZOETE AARDAPPEL FRIETJES | 5 
met of zonder saus 

 

BITTERBALLEN | 7,5 
8 stuks met fijne mosterd 
 

VEGETARISCHE BITTERBALLEN  | 7,5

8 stuks met truffelmayonaise 
 

GEMENGD BITTERGARNITUUR | 15/21,5 
Gemengd bittergarnituur - keuze tussen 

16 of 24 stuks  
 

KIPNUGGETS | 7,5 
10 stuks met chilisaus  

 

KAASSTENGELS  | 7,5

10 stuks met chilisaus 

 

KAAPSE PLANK | 22/39 
goed gevulde borrelplank met warme 

en koude hapjes  

 

VEGA KAAPSE PLANK  | 22/39  
Goed gevulde borrelplank met 

vegetarische hapjes 

HOLLANDS LEKKERS | 17,50/25
hét plankje voor tussendoor met kaas, worst, 
heksenkaas, krokante dippers en nootjes 

 

PORTIE GEMARINEERDE OLIJVEN   | 4,5 

 

MINI LOEMPIA’S  | 7,5

8 stuks met chilisaus 

 

NACHO’S  | 9,75

met cheddar, jalapenos, tomatensalsa, chilisaus, 

zure room en guacamole 
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Shared DiningKaap Hoorn
vanaf 2 personen

bbq & grill bijKaap Hoorn
vanaf 25 personen

High Tea bijKaap Hoornvanaf 2 personen
Ook high

 tea deluxe mogelijk

Kijk voor ons complete aanbod op onze website www.kaaphoorn.nu

Salades   All-day long

SALADE KAAP HOORN | 13/17  
met gerookte zalm, tonijnsalade, gamba’s en zoetzure komkommer  

SALADE K IP P IR I-P IR I | 13/17 
met taugé, zoetzure komkommer, rode ui, gember en Spaanse pepermayonaise 
 

CHIOGGIA-B IET SALADE   | 13/17
met druif, waterkers en pistachenoten

CEASAR SALAD | 13/17 
met little gem sla, zacht gekookt ei, Parmezaanse kaas, ansjovis, croutons en kip 

 

Soepen All-day long

MOSTERDSOEP  | 6,5 
met spekjes en bosui (kan ook vegetarisch)

POMPOENSOEP   | 6,5 
met pompoenpitten  

Burgers All-day long 
Met friet geserveerd.   

KAAPBURGER | 15,5 

200-grams rundvleesburger met Kaapse saus, gebakken ui, 
augurk, tomaat, kaas en bacon op een sesambol  

GEITENKAASBURGER  | 14,5 

geitenkaas van de Molkerei met tomatensalsa, tomaat, augurk 

en gebakken ui op een sesambol  

DUTCH WEEDBURGER   | 16,5 

100% zeewierburger met vegan weedsaus, tomaat, augurk en gebakken ui op 

een groene sesambol geserveerd met groentechips  

CULIBURGER | 14,5

150-grams rundvleesburger met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, sla en 
gebakken ui op een briochebol (medium gebakken) 
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Voorgerechten vanaf 16.30 uur te bestellen

 
BREAD & DIPS  | 6,50

broodplankje met kruidenboter en zongedroogde tomatentapenade

MOSTERDSOEP  | 6,5 
met spekjes en bosui (kan ook vegetarisch)

POMPOENSOEP   | 6,5 
met pompoenpitten 

CARPACCIO | 10,5 
met rucola, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas  

COQUILLES | 12,5  
met flespompoen, chorizo en bimi 

GEBRANDE GE ITENKAAS  | 12,5 
met vijgen, courgette en pecannoten

CARPACCIO VAN OESTERZWAMMEN   | 10,5 
met mini tomaat, waterkers en vegan truffel

Hoofdgerechten vanaf 16.30 uur te bestellen

KALFSSUKADE | 21,75

zachtgegaard met knolselderijpuree en jus. Geserveerd met aardappelgratin en salade 

 

ENTRECOTE (250 GRAM) | 24,5

gemarineerd en gegrild met oesterzwammen-truffeljus. Geserveerd met friet en salade 
 

KIPSATE | 17,5

met atjar, cassave, seroendeng en pindasaus. Geserveerd met friet en salade   

ZALMFILET | 19,5 

op de huid gebakken met witte wijnsaus. Geserveerd met friet en salade  

GEGRILDE BOTERVIS | 19,5

met salsa van tomaat, knoflook, rode ui, Spaanse peper en koriander. Geserveerd met 
aardappelgratin en salade  

L ICHT P IKANTE KAASFONDUE  | 18,5

geserveerd met groentestengels en brood

GROENTEQUICHE  | 16,5

met broccoli, courgette, zongedroogde tomaat en Parmezaanse kaas. 

Geserveerd met friet en salade

WISSELENDE WINTERSTAMPPOT | 15,5 

ook in vegetarische variant te bestellen

GEVULDE ZOETE AARDAPPEL   | 17,25 
met mais, tomatensalsa, rucola en cashewnoten

POMPOENCURRY   | 18,5

met bonen, spinazie, linzen, tomaat en pompoenpitten. Geserveerd met zwarte rijst. 

  

Salades   All-day long

SALADE KAAP HOORN | 13/17  
met gerookte zalm, tonijnsalade, gamba’s en zoetzure komkommer  

SALADE K IP P IR I-P IR I | 13/17 
met taugé, zoetzure komkommer, rode ui, gember en Spaanse pepermayonaise
  

CHIOGGIA-B IET SALADE   | 13/17
met druif, waterkers en pistachenoten

CEASAR SALAD | 13/17 
met little gem sla, zacht gekookt ei, Parmezaanse kaas, ansjovis, croutons en kip 

Burgers All-day long 
Met friet geserveerd.   

KAAPBURGER | 15,5 

200-grams rundvleesburger met Kaapse saus, gebakken ui, 
augurk, tomaat, kaas en bacon op een sesambol  

GEITENKAASBURGER  | 14,5 

geitenkaas van de Molkerei met tomatensalsa, tomaat, augurk 

en gebakken ui op een sesambol  

DUTCH WEEDBURGER   | 16,5 

100% zeewierburger met vegan weedsaus, tomaat, augurk en gebakken ui op een groene 

sesambol, geserveerd met groentechips  

CULIBURGER | 14,5

150-grams rundvleesburger met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, sla en gebakken ui op 
een briochebol (medium gebakken)

Shared Dining
Gezellig samen tafelen vanaf 2 personen - driegangen proeverij 

VLEES, V IS EN K IP | 33,25 p.p.   

VLEES, V IS EN VEGETARISCH | 33,25 p.p.   

VEGETARISCH ONLY  | 33,25 p.p.   

  

Shared Dining is ook te boeken inclusief een 2 uurs drankarrangement 
en vanaf 30 personen exclusief (aparte ruimte)

Combi deal
BURGER MET NAGERECHT NAAR KEUZE VOOR MAAR €21,00


