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Lunch

Salade met warmgerookte zalmmoot 9.50
Met een pickle van rode ui, venkel, 
paprika en crème van dille.

 
Vegetarische salade  9.50
Wisselend en seizoensgebonden met  
heerlijk brood. 

Soep van de dag 6.50
Met brood en dips.

Dik GesneDen aMbaChteLijk  
LanDbrooD (bruin of Wit) Met:

Huisgemaakte humus 7.00
Met gegrilde groenten en harissa-aioli. 

Kaas, extra belegen uit de streek  7.00
Met rode ui-vijgencompote en 
geroosterde noten. 

Gerookte biefstuk 8.50
Met truffelmayonaise en salade met rode ui.

Soft taco met krokant gebakken
vis van de dag 9.50
Met avocado, pico de gallo en 
koriander-limoensaus. 

Soft taco met pulled pork 9.50
Langzaam gegaard in onze traeger met  
bbq saus, coleslaw en huisgemaakte pickle. 
 

Lunchen bij Caatje is mogelijk tussen 12:00 en 15:00 uur. 
Allergenen informatie op verzoek beschikbaar. 

LUNCH meNU



Diner

VOORGeReCHt

Diverse soorten brood  4.50
Met huisgemaakte dips.

Caatjes plukplank 8.50
Plank met diverse wisselende lekkernijen  
uit onze keuken.

Vegetarische plukplank 7.50

LICHte tReK

Groentequiche 12.50
Van zorgboerderij “de Witte schuur” 
met frisse salade. 

Vegetarische salade 12.50
Wisselend en seizoensgebonden.

Salade met warmgerookte zalmmoot 12.50
Met een pickle van rode ui, venkel, 
paprika en crème van dille. 

al onze salades worden geserveerd met brood  
en tegen een meerprijs van 2.50 ook met friet. 

BURGeRS 

Al onze burgers worden gemaakt van Waardse 
runderen en tenzij anders aangegeven medium 
gebakken.

Bunker burger  15.00
Met gerijpte cheddar, huisgerookte bacon, 
pickle en geheime burgersaus.

Fort burger  16.50
Met gesauteerde paddenstoelen, peperbacon, 
crème van blauwe kaas en balsamico-stroop.

Linie burger 14.00
burger op basis van kikkererwten met  
ras-el-hanout, gekruimelde feta en harissa-aioli.

DINeR

Poussin (klein kippetje) 17.50
sous-vide gegaard met tijm en citroen 
en geroosterd.

Caatjes Steak van Waards rund * 19.50
Gegrild in onze beefer-grill.

entrecote van Waards rund * 19.50
Gegrild in onze beefer-grill.

KINDeReN

Kleine Caat 8.00 
Cheeseburger met ketchup, friet 
en een beetje sla.

Spaghetti 8.00 
Met vegaballetjes in tomatensaus. 

Kroket  6.00
Met friet en appelmoes. 

NaGeReCHt

Caatjes taart  4.00
Wisselend gebak van zorgboerderij  
“de Witte schuur”. 

Coup Caatje  6.50
Wisselend nagerecht.

Caasplank 9.00 
Diverse binnen- en buitenlandse kazen  
geserveerd met rode ui-vijgencompote.

ChocoCaatje   4.00
Diverse chocoladetraktaties voor bij de koffie of thee.

Allergenen informatie op verzoek beschikbaar. 

De burgers worden geserveerd met friet en huisgemaakte coleslaw, de overige gerechten met friet en een groene salade.
supplement: friet met Parmezaanse kaas en witte truffel  2.50 p.p.

* bij de steak en entrecote heeft u de keuze uit de volgende aanvullingen, chimichurri, groene peperjus, blauwe kaas crème of boter van Lord ron.



Drank

KOFFIe eN tHee

koffie 2.25
espresso 2.25
Dubbele espresso 3.25
Cappuccino  2.65
Latte Macchiato 2.75
Warme Chocomel 2.50
slagroom 0.50
thee 2.25
Verse Munt thee 2.55
buitenlandse koffies 6.50

FRISDRaNKeN

Coca cola 2.25
Coca cola zero 2.25
fanta orange 2.25 
fanta cassis 2.25
sprite 2.25 
Chaudfontaine  rood 2.00
Chaudfontaine  blauw 2.00
kinley tonic 2.25
kinley bitter lemon 2.25
rivella  2.50
nestea sparkling  2.25 
nestea green 2.25
Minute maid orange 3.25
Minute maid appel  2.25
fristi   2.25
Chocomel 2.25

GeDeStILLeeRD

jonge jenever 2.95
oude jenever 2.95
Gin    3.50
rum 3.75
Wodka 3.75
Whiskey 3.75
Cognac  5.50
Calvados  5.50
amaretto  3.95
tia Maria  3.95
bailey’s  3.95
Grappa  3.95
Cointreau  4.95
Grand Marnier   4.95
Drambuie  4.95
Port    4.50
Mix drankjes  6.00
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BIj De BORReL
Brood met dips 4.50 

Borrelplank 8.50
Met verschillende vleeswaren en  
kazen met bijbehorende dips.

Kaasplank  7.50
Met verschillende soorten binnen- en  
buitenlandse kazen, olijven. 

Krokettenplank 6.00
Met vier verschillende soorten minikroketjes 
en bijpassende saus.

acht bitterballen met grove mosterd 6.00

Olijven, huisgemarineerd 3.50

Nootjes  2.50

BIj De KOFFIe 
appeltaart  3.00
Slagroom 0.50
Seizoenstaart 3.50
Brownie  1.60 
Noten-karamelkoek 1.60

BIeReN

Bieren van de tap
kornuit vaasje 2.50
Peroni nastro azzuro 2.95
Grolsch Puur Weizen 3.50
Grimbergen Dubbel 3.50

Bieren op fles 
Grimbergen blond 3.75
Grimbergen tripel 3.95
texels skuumkopke  3.95
Grolsch radler 0% 2.75
Grolsch 0% 2.75



Caatje aan de Lek Goilberdingerdijk 40a, 4106 LC Culemborg 
t 0345-515358 m info@caatjeaandelek.nl www.caatjeaandelek.nl

Wijn

La Borie vdp dóc Chardonnay   
sappige, aromatische wijn met hints van appel en 
limoen. De smaak is soepel, fris en iets mineralig. 
glas 3.75 fles 19.50

enaria Verdejo Rueda    
De wijn heeft een gouden kleur. fris, met een mooie 
structuur en uitstekende balans. 
glas 3.95  fles 21.50

Steininger Grüner Veltliner Kamptal   
een aangename wijn met mineraal en delicaat boeket. 
in de mond puur en fris. 
een lange afdronk met hints van witte peper.
fles 27.50

Longridge konkelberg chenin blanc  
een delicate zomerse wijn met smaken van frisfruit 
en een lichte, crispy afdronk.
fles 34.50

errazuriz estate Chardonnay   
een heldere frisse wijn met sappige aroma’s van 
tropisch fruit en tonen van witte bloemen.
fles 24.50 

RODe WIjN 

La Borie vdp dóc merlot    
elegante soepele wijn met in de geur laurier en  
fruitigheid in de smaak.
glas 3.75 fles 19.50

Cazes Canon Catalanes bio    
een soepele toegankelijke rode wijn. 
glas 4.25 fles 24.50

Ramón Bilbao Single Vineyard   
Deze wijn heeft gekruide geuren en vanille tonen met 
een zwoele ronde smaak.
fles 27.50

mOUSSeReNDe WIjN

Clos amador Cava Brut Reserve    
een fruitig en frisse mousserende Cava. 
ideaal als aperitief.
fles 27.50

ROSé WIjN

La Borie vdp Grenache
frisse, zalmkleurige rosé met 
mooie tonen van rode bessen en 
een lichte kruidigheid.
glas 3.75 fles 19.50

WItte WIjN


