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Lunch

Dik GesneDen ambaChteLijk  
LanDbrooD (bruin of wit) met:

Huisgemaakte humus 7.75 
op basis van rode biet en feta.   

Kaas, extra belegen uit de streek  7.75
met rode ui-vijgencompote en 
geroosterde noten. 

Gerookte biefstuk 9.50
met truffelmayonaise en salade met rode ui.

Porchetta, huisgerookte varkensrollade   10.50
met olijven en zongedroogde tomaten.

Twee ambachtelijke kroketten 8.50
Van kroketterij de bourgondiër,
ook vega mogelijk.

Wrap met geroosterde kip  9.50
met sriracha aioli en salade. 

Bunker burger van Waards rund  11.00
(220 gram)
met gerijpte cheddar, huisgerookte bacon  
en pickle. 

Lunchen bij Caatje is mogelijk tussen 12:00 en 14:30 uur. 
Allergenen informatie op verzoek beschikbaar. 

LUNCH meNU

Salade met warm gerookte zalm 12.50 
(koud geserveerd)  
met krieltjes en een kappertjes dressing.  

 
Vegetarische salade  10.50
Gepocheerde peer met een milde blauwe kaas,  
balsamico reductie en geroosterde noten

Soep van de dag 6.50
met brood en dip.

KINDeReN

Brood met kroket of kaas   3.50

Brood met Nutella of jam  3.50



Diner

VOORGeReCHT

Brood met huisgemaakte dips 6.50

Caatjes plukplank, minimaal 2 personen 8.50 p.p.
Plank met diverse wisselende lekkernijen  
uit onze keuken, ook vega mogelijk. 

Soep van de dag 6.50
met brood en dip.

HOOFDGeReCHT

Wisselend Vega pasta gerecht   14.50

Salade met warm gerookte zalm 15.00
(koud geserveerd)
met krieltjes en een kappertjes dressing.  

Vegetarische salade 13.50
Gepocheerde peer met een milde blauwe kaas,  
balsamico reductie en geroosterde noten.

Catch of the Day  Dagprijs
wisselend gerecht.

BURGeRS 

Bunker burger van Waards Rund 16.50
(220 gram)
met gerijpte cheddar, huisgerookte  
bacon en pickle.

Linieburger 15.50
burger op basis van kikkererwten  
met  ras-el-hanout en gekruimelde feta.

VLeeS

Poussin  17.50
klein kippetje, sousvide gegaard  
met mosterdjus. 

Fortenstoof  16.50
Van rundvlees met Duits&Lauret bier.  
 
Caatjes steak  19.50
Gegrilde rib-eye met gepofte  
knoflookboter  

KINDeReN

Kleine Caat 6.50 
kipnuggets of kroket (ook vega mogelijk)  
met friet en huisgemaakte appelmoes. 

Grote Caat  8.50
mini cheeseburger met ketchup,  
friet en een beetje sla.  

NaGeReCHT

IJsCaatje  6.50
ambachtelijk boerenijs, met een eigen  
advoCaatje, bitterkoekjes en slagroom.      

CoupCaatje   6.50
in 2 varianten Peacan toffee meringue of  
citroen meringue met een bolletje ijs en slagroom. 

Caasplank 9.50 
Diverse binnen- en buitenlandse kazen  
geserveerd met rode ui-vijgencompote.

Allergenen informatie op verzoek beschikbaar. 
Dineren bij Caatje is mogelijk tussen 17.30 en 20.00 uur

Al onze gerechten worden geserveerd met een salade en friet met huisgemaakte mayonaise.
Supplement: friet met Parmezaanse kaas en witte truffel  2.50 p.p.



Drank

KOFFIe eN THee

koffie    2.30
espresso  2.30
Dubbele espresso  3.30
Cappuccino  2.75
Latte macchiato  2.95
koffie Verkeerd  2.85
warme Chocomel  2.75
slagroom  0.50
thee   2.30
Verse munt of gember thee 2.80 
buitenlandse koffies  7.00

FRISDRaNKeN

Coca cola  2.30
Coca cola zero  2.30
fanta orange   2.30
fanta casis  2.30
Verse jus d’organge 3.75
Vers appel-perensap 3.00
Chaudfont. rood  2.30
Chaudfont. blauw  2.30
kinley tonic  2.30
kinley bitterlemon 2.30
ice tea sparkling   2.30
ice tea green   2.30 
fristi   2.30
Chocomelk  2.30 

GeDeSTILLeeRD

jonge jenever 2.95
oude jenever 2.95
Gin    4.00
rum 4.00
wodka 4.00
whiskey 4.00
Cognac  5.50
Calvados  5.50
amaretto  4.00
tia maria  4.00
bailey’s  4.00
Grappa  4.00
Cointreau  5.00
Grand marnier   5.00
Drambuie  5.00
Port    4.50
mix drankjes  6.50
 

BIJ De BORReL 14.30 – 17.30 uur

Brood met huisgemaakte dips 6.50 

Borrelplank van Caatje, minimaal 2 personen 8.50 p.p. 
Plank met diverse wisselende lekkernijen uit onze keuken,  
ook vega mogelijk.     

Portie mini kroketten (5st) 7.00
Verschillende soorten minikroketjes met  
bijpassende saus. (ook vega mogelijk) 

Portie bitterballen met grove mosterd (8st) 6.50

BIJ De KOFFIe 
appeltaart   3.50
Slagroom  0.50
Seizoenstaart  3.75
Brownie   1.90
Noten-karamelkoek 1.90

BIeReN

Bieren van de tap
kornuit vaasje   2.60
Grolsch Puur weizen 3.60
seizoensbier   3.80
blond van Duits & Lauret  4.00
La Chouffe  4.00

Bieren op fles 
Grimbergen tripel 4.25
texels skuumkopke  4.00
Grolsch radler 0% 2.75
Grolsch 0% 2.75
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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 4.25   fles 24.50 

Rivaner & Riesling van alde Gott   
fris en fruitig, met een heel fijn zoetje en  
een klein sprankeltje. 
Glas 4.50 fles 27.00 

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

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

Wisselende rode wijn 
informeer bij de bediening.   

mOUSSeReNDe WIJN

Prosecco 
Glas 4.50 fles 27.00

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


