
Fijn dat je er (weer) bent! 
 

In deze kaart vind je onze lunchgerechten, 
dinergerechten en borrelhapjes.

 
betekent vegetarisch 
betekent veganistisch

 
Heb je allergieën of andere vragen over de menukaart?

Vraag gerust de bediening! Wij helpen je graag.
 

Eet smakelijk, en veel plezier. 
 

BREAD EN DIPS | 6.5 
broodplankje met kruidenboter en aioli

PORTIE FRIET | 4.5 

ZOETE AARDAPPELFRIET | 5.0 

GEMENGD BITTERGARNITUUR | 15/21.5
keuze tussen 16 of 24 stuks met o.a.
bitterballen, mini frikandellen en
kaassoufflétjes. 

BITTERBALLEN | 7.5
8 stuks met fijne mosterd 

VEGETARISCHE BITTERBALLEN | 7.5 
8 stuks gevuld met paddenstoelen,
geserveerd met truffelmayonaise

KIPNUGGETS | 7.5
8 stuks met chilisaus

Welkom bij 
Kaap Hoorn

REUZEN SORBET | 8.75
met 3 bolletjes sorbetijs, vruchten,
vruchtensaus en slagroom

VEGAN CARRE | 8.5 
carre van limoen en mango, cassis-ijs en
slagroom

WITTE EN BRUINE CHOCOLADEMOUSSE | 8.0
met frambozenijs 

CREME BRULEE | 7.5
met vanille ijs en slagroom

ETON MESS | 8.75
een mess van rood fruit, slagroom, merengue,
mascarpone en muntsuiker

Nagerechten

Borrelhapjes

Vanaf 17:00 uur

PORTIE GEMARINEERDE OLIJVEN | 4.5 

DIMSUM | 8.5
8 stuks gevuld met gevogelte, geserveerd met
chilisaus

KAASSTENGELS | 7.5 
10 stuks met chilisaus  

GEFRITUURDE GARNALEN | 9.5
9 stuks met chili mangosaus 

NACHOS | 9.75 
met cheddar, jalapeños, tomatensalsa,
chilisaus, zure room en quacamole

KAAPSE PLANK | 26/44
goed gevulde borrelplank met o.a. kaas, worst,
vis, bitterballen en brood 

KAAPSE PLANK VEGA | 26/44 
goed gevulde vegetarische borrelplank met
o.a. verschillende kazen, nachos, vega
bitterballen en brood  

All day long



Club sandwiches 

Salades 

Keuze uit wit- of bruinbrood | (tot 16:00 uur)

SANDWICH GEROOKTE ZALM | 9.8
met kruidenroomkaas, zoetzure komkommer
en ei

SANDWICH CARPACCIO | 9.8
met Parmezaanse kaas, pijnboompitten,
rucola en truffelmayonaise

SANDWICH SMASHED AVOCADO | 9.5
met zoetzure rode ui, zongedroogde tomaten
en groentechips (met bruinbrood is vegan)

SANDWICH TONIJNSALADE | 9.8 
met tomaat, citroen en bosui

Keuze uit wit- of bruinbrood | (tot 16:00 uur)

CLUB SANDWICH CLASSIC BLT | 11.75
met gerookte kip, cheddar, bacon, tomaat,
komkommer, sla, kruidenmayonaise en friet 

CLUB SANDWICH FISH | 11.75
met tonijnsalade, gerookte zalm, sla,
kruidenmayonaise, gemarineerde
komkommer, tomaat en friet 

CLUB SANDWICH HEALTHY | 11.75 
met avocado, rode ui, tomaat, vegan feta en
groentechips (met bruinbrood is vegan)
 

Keuze uit wit- of bruinbrood | (tot 16:00 uur)

VAN DOBBEN KALFSKROKETTEN | 9.5
met fijne mosterd

OMA BOB’S VEGETARISCHE KROKETTEN | 9.5 
met fijne mosterd 

GARNALEN KROKETTEN | 11,75
met wasabi-mayonaise

STEAK SANDWICH | 14.25
met truffelmayonaise, rucola, Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaat en pijnboompitten,
geserveerd op gegrild brood

UITSMIJTER | 9.75 
3 eieren met een keuze uit ham, kaas en/of spek
 
UITSMIJTER GEROOKTE ZALM | 11.75
3 eieren met gerookte zalm en waterkers 

(tot 16:00 uur)

TOSTI WIT OF BRUIN | 6.5 
met ham en/of kaas
 
FLAQUETTE CAPRESE | 9.5 
met mozzarella, pesto en tomaat 

FLAQUETTE COPPA | 9.5
met coppa, mozzarella en zongedroogde
tomaat

FLAQUETTE KIP | 9.5
met kipfilet, tomaat, pesto en cheddar

Geserveerd met breekbrood | (lunch/diner)

SALADE KAAP HOORN | 14/18
met gerookte zalm, tonijnsalade, gamba’s,
tomaat en zoetzure komkommer 

SALADE SPICY BEEF | 14/18
met in teriyaki gemarineerde biefstukreepjes,
zoetzure komkommer, paprikareepjes, wakame,
gefrituurde uitjes en seroendeng 

FALAFELSALADE | 14/18 
met couscous, verse kruiden, paprika, tzatziki, ui
en komkommer

Geserveerd met stokbrood | (lunch/diner)

MOSTERDSOEP | 6.95 
met bosui en (met of zonder) spekjes 

TOMATENSOEP | 6.95 
met paprika en muhammara  

(V.a. 17:00 uur)

BREAD & DIPS | 6.5 
broodplankje met kruidenboter en aioli 

TARTAAR VAN MANGO | 9.75
met kipstukjes, romige avocado,
citrusdressing en geroosterde amandelen

BRIOCHE MET VERSE GEITENKAAS | 9.75
met abrikozen, cherrytomaatjes en
groentechips

CARPACCIO | 11.5
met rucola, pijnboompitten, Parmezaanse
kaas en truffelmayonaise

OOSTERSE GAMBASPIES | 10.75
met furikake en wasabi

Geserveerd met friet en mayonaise |
(lunch/diner)

KAAPBURGER | 16.5
200-grams rundvleesburger met sriracha
saus, ui, oude kaas, augurk, bacon en tomaat
op een sesambol

BLACK ANGUS BURGER | 16.5
150-grams rundvleesburger met gebakken
ui, mozzarella, truffelsaus en pancetta op
een briochebol (medium gebakken)

DUTCH WEEDBURGER | 17.0 
100% zeewierburger met tomatensalsa,
augurk, gemengde sla en vegan kaas op een
groene sesambol, geserveerd met
groentechips i.p.v. frietjes 

GEITENKAASBURGER | 15.5 
met geitenkaas van de Molkerei en
sesamhumus, gemengde sla, tomaat en
komkommer 

Geserveerd met friet en salade | (V.a. 17:00 uur)

HOLY CANNELONI | 19.5 
met ricotta, spinazie-roomsaus en
Parmezaanse kaas  

GROENTECURRY | 18.5 
met o.a. kokosmelk, mais, zoete aardappel,
jackfruit en veel groente

KIPSATE | 18.5
met atjar, zoetzure komkommer, cassave,
gefrituurde uitjes, seroendeng en pindasaus 

ENTRECOTE | 26.5
gemarineerd en gegrild, keuze uit kruidenboter
of pepersaus 

VISPOTJE | 20.5
met gamba, zalm, witvis en mosselen in bisque 

ZEEBAARS | 23.5
op de huid gebakken met saffraansaus 

Warme sandwiches Open sandwiches 

Tosti's 

VoorgerechtenSoepen

Burgers 

Hoofdgerechten

Zin in een verfrissende 
sorbet tijdens de lunch? 

3 bolletjes ijs, vruchtjes en
slagroom voor €8.75


