
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 | 7.0 
broodplankje met kruidenboter en aioli

PORTIE FRIET | 4.75 

ZOETE AARDAPPELFRIET | 5.5 

GEMENGD BITTERGARNITUUR | 16/22.5
keuze tussen 16 of 24 stuks met o.a.
bitterballen, mini frikandellen en
kaassoufflétjes. 

BITTERBALLEN | 7.65
8 stuks met fijne mosterd 

VEGETARISCHE BITTERBALLEN | 7.65 
8 stuks gevuld met paddenstoelen,
geserveerd met truffelmayonaise

KIPNUGGETS | 7.65
8 stuks met chilisaus

Welkom bij 
Kaap Hoorn

REUZEN SORBET | 9.5
met 3 bolletjes sorbetijs, vruchten,
vruchtensaus en slagroom

VEGAN CARRE | 9.3 
carre van limoen en mango, cassis-ijs en
slagroom

TARTE TARTIN | 8
van appel en peer, caramelsaus, kaneel-ijs en
slagroom

CREME BRULEE | 8.3
met vanille ijs en slagroom

TIRAMISU | 8.75

Borrelhapjes
PORTIE GEMARINEERDE OLIJVEN | 5.0 

GEFRITUURDE CALAMARES | 9.5
met aioli

KAASSTENGELS | 7.65 
10 stuks met chilisaus  

GEFRITUURDE GARNALEN | 9.5
8 stuks met chili mangosaus 

NACHOS | 10.75 
met cheddar, jalapeños, tomatensalsa,
chilisaus, zure room en quacamole

KAAPSE PLANK | 27/46
goed gevulde borrelplank met o.a. kaas, worst,
vis, bitterballen en brood met dips

KAAPSE PLANK VEGA | 27/46 
goed gevulde vegetarische borrelplank met
o.a. verschillende kazen, nachos, vega
bitterballen en brood met dips  

All day long

Nagerechten All day long

Borrel Special
Borrelplank incl. een flesje wijn of 4 special

biertjes voor maar €42.50
 

Borrelplank XL incl. een flesje wijn of 4 speciaal
biertjes voor maar €61.50

Wist je dat ...
De kunst van Erik

Zwezerijnen bij Kaap
Hoorn hangt en te

koop is? 



Salades 

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

SANDWICH GEROOKTE ZALM | 10.5
met kruidenroomkaas, zoetzure komkommer
en ei

SANDWICH CARPACCIO | 10.5
met Parmezaanse kaas, pijnboompitten,
rucola en truffelmayonaise

SANDWICH SMASHED AVOCADO | 10.5
met zoetzure rode ui, zongedroogde tomaten
en groentechips (met bruinbrood is vegan)

SANDWICH TONIJNSALADE | 10.5 
met tomaat, citroen en bosui

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

CLUB SANDWICH CLASSIC BLT | 12.5
met gerookte kip, cheddar, bacon, tomaat,
komkommer, sla, kruidenmayonaise en friet 

CLUB SANDWICH FISH | 12.5
met tonijnsalade, gerookte zalm, sla,
kruidenmayonaise, gemarineerde
komkommer, tomaat en friet 

CLUB SANDWICH HEALTHY | 12.5 
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 | 9.8
met fijne mosterd

OMA BOB’S VEGETARISCHE KROKETTEN | 9.8 
met fijne mosterd 

GARNALEN KROKETTEN | 12.25
met wasabi-mayonaise

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

 
UITSMIJTER | 10.25 
3 eieren met een keuze uit ham, kaas en/of spek
 
UITSMIJTER GEROOKTE ZALM | 12.25
3 eieren met gerookte zalm en waterkers 

BRUIN PISTOLETJE KIP PIRI PIRI | 9,75
met gemengde sla, komkommer en chilisaus

(tot 16:00 uur)

TOSTI WIT OF BRUIN | 7.0 
met ham en/of kaas
 
TURKSE TOSTI SUCUK | 9.75 
met sucuk, mozzarella, paprika en rode ui 

TURKSE TOSTI MUMBAI | 9.75
met jonge kaas, komkommer, tomaat, rode ui,
masalakruiden en kruidenchutney

Geserveerd met breekbrood | (lunch/diner)

SALADE KAAP HOORN | 15.4/19.8
met gerookte zalm, tonijnsalade, gamba’s,
tomaat en zoetzure komkommer 

SALADE SPICY BEEF | 15.4/19.8
met in teriyaki gemarineerde biefstukreepjes,
zoetzure komkommer, paprikareepjes, wakame,
gefrituurde uitjes en seroendeng 

GEITENKAASSALADE | 15.4/19.8
met geitenkaas, in calvados gebakken appeltjes
en macadamianoten

FALAFELSALADE | 15.4/19.8 
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 | 7.0 
broodplankje met kruidenboter en aioli 

BRUSCHETTA | 9.75
tomaat/basilicumolie, makreel/wasabimayo
en seranoham/rucola/pesto/zongedroogde
tomaat

GROENTEPATÉ | 9.25
van rode biet, appel en rozijn, met geitenkaas
en groentechips

GRAVAD LAX | 11.75
gemarineerde zalm met mosterd-dillesaus 
en roggebrood

VITELLO TONNATO | 12.2
met tonijnmayonaise en kappertjes

GEROOKTE EENDENBORSTFILET | 11.4
met ingelegde pompoen en citrusdressing

Geserveerd met friet en mayonaise |
(lunch/diner)

KAAPBURGER | 18.0
200-grams rundvleesburger met cheddar
kaas, augurk, ui, sla, tomaat, bacon en
Kaapse saus

BLACK ANGUS BURGER | 18.0
150-grams rundvleesburger met gebakken
ui, mozzarella, truffelsaus en pancetta op
een briochebol (medium gebakken)

DUTCH WEEDBURGER | 18.5 
100% zeewierburger met tomatensalsa,
augurk, gemengde sla en vegan kaas op een
groene sesambol, geserveerd met
groentechips i.p.v. frietjes 

FALAFELBURGER | 16.5 
black bean chipotle falafelburger met
avocado spread, tomaat en sla op een
brioche bun  

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

SURINAAMSE ROTI ''LEROY'' | 18.75
met aardappel, pompoen, veganistische kip,
kouseband en mangochutney

THAI YELLOW CURRY | 19.25 
met diverse soorten groente, kokosmelk, limoen
en naanbrood. Keuze uit vegetarische of gewone
kip en uit friet of rijst

KIPSATE | 20.4
met atjar, zoetzure komkommer, cassave,
gefrituurde uitjes, seroendeng en pindasaus 

ENTRECOTE | 27.25
gemarineerd en gegrild, keuze uit kruidenboter
of pepersaus 

SPARERIBS | 21.5
kwaliteitsvlees van het Groninger platteland,
geserveerd met chilisaus en aioli

VISPOTJE | 22.5
met gamba, zalm, witvis en mosselen in bisque 

MOSSELPANNETJE | 19.5
met mosterd-, whisky-, en knoflooksaus

Club sandwiches 

Warme sandwiches Open sandwiches 

Tosti's 

Voorgerechten

Soepen

Burgers Hoofdgerechten

Kaap Special
SHARED DINING | 35.5 p.p.
proeverij van onze lekkerste voor-, hoofd-, en
nagerechten, geserveerd op schalen om te
delen (vanaf 2 personen). Op zondag t/m
woensdag incl. een glaasje Kaapse bubbels!

Apart afrekenen is helaas niet mogelijk, per tafel één rekening

Onze partners voor 
vlees zijn Van der Zee en Kroon.

Kroon is een duurzame slachterij,
gevestigd in Groningen.

De dieren zijn in de Noordelijke provincies

geboren en opgegroeid 
en afgemest in de regio.


