
Welkom,
Dit is onze tijdelijke 

Dunch-kaart!
Fijn dat u er (weer) bent! In deze kaart vind je al onze ‘’Dunch’’ 

(lunch+diner) gerechten: all day long, alles van de kaart kan dus de 

hele dag besteld worden. Daarbij is met een tekentje aangegeven of 

het gerecht vegetarisch  en/of veganistisch   is. 

Vergeet niet om onze specials ook even te bekijken!

Nagerechten & gebak
CRÈME BRÛLÉE | 7,5

met yoghurtijs en slagroom

REUZENSORBET | 8

met sorbetijs, vruchten, vruchtensaus en slagroom

VEGAN SORBET  | 7,5

stoofperenijs en vegan slagroom

SCHAALTJE BONBONS | 4

lekker voor bij de koffie (4 stuks)

APPELTAART | 3.60

CHEESECAKE MET LEMONCURD | 4.50

MONCHOUTAART | 4.50

GLUTENVRIJE CHOCOLADETAART | 4.50

SLAGROOM | 0.50

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



Koude sandwiches 
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)

Salades 
SALADE KAAP HOORN | 13/17

met gerookte zalm, tonijnsalade, gamba’s en zoetzure 

komkommer

SALADE SPICY BEEF | 13/17

met in teriyaki gemarineerde biefstukreepjes, zoetzure 

komkommer, paprikareepjes, wakame, gefrituurde uitjes en 

seroendeng

CEASAR SALAD | 13/17

met little gem sla, zacht gekookt ei, Parmezaanse kaas, 

ansjovis, croutons en kip

Warme sandwiches 
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)

Soepen 
MOSTERDSOEP | 6,5

met spekjes en bosui (kan ook vegetarisch)

POMPOENSOEP    | 6,5

met pompoenpitten

Burgers
Keuze uit wit- of bruinbrood 
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)

Voorgerechten 
BREAD & DIPS  | 6,50

broodplankje met kruidenboter en zongedroogde 

tomatentapenade

CARPACCIO  | 10,5

met rucola, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas

Hoofdgerechten 
Geserveerd met friet en salade 

ENTRECOTE (250 GRAM) | 24,5

gemarineerd en gegrild met oesterzwammen-truffeljus

KIPSATE | 17,5

met atjar, cassave, seroendeng en pindasaus

SPARERIBS | 18,75

met knoflooksaus en chilisaus

ZALMFILET | 19,5

op de huid gebakken met witte wijnsaus

GROENTEQUICHE  | 16,5

met broccoli, courgette, zongedroogde tomaat en 

Parmezaanse kaas.

Kaap Specials 
KAAPS 12-UURTJE | 16,5

Mosterdsoepje, kroket met toast en een broodje carpaccio. Inclusief een kop koffie/thee en kleintje jus d’orange.  

KAAPS 12-UURTJE LIGHT | 16,5

Pompoensoepje, toast met avocado en een broodje met zalm/ei. Inclusief een kop koffie/thee en kleintje jus d’orange. 

HIGH WINE / HIGH BEER  | 25,00

Drie wijntjes of tapbiertjes naar keuze met heerlijke borrelhapjes. Laat je verrassen!


