www.cafevanbeek.nl
070-3630426

Voor bij de borrel
Olijven (gemengd)
Gemengde nootjes
Stokbrood met smeersels
Portie kaas of worst
Bitterballen
Bittergarnituur
Vlammetjes
Vegetarische mini loempia’s
Warme kerrie driehoekjes
Kaassoufflés
Garnalen in een krokant jasje
“Plateau Van Beek” (warm) met 5
gefrituurde garnalen, 5 kaassoufflés, 5
bitterballen, 5 vlammetjes, 5 loempia's
en olijven
“Plateau Van Beek” (koud) met kaas,
verschillende soorten worst, olijven en
stokbrood met smeersels

(10 stuks)
(13 stuks)
(10 stuks)
(10 stuks)
(10 stuks)
(10 stuks)
(10 stuks)

4,00
3,00
5,50
5,50
5,50
7,50
8,50
5,50
5,50
6,50
8,50
16,50

13,50

Sandwiches
Tonijnsalade huisgemaakt met gekookt eitje,
komkommer, tomaat, olijven, ui, kappertjes en
citroenmayonaise
Carpaccio met parmezaanse kaas, pestotruffeldressing, rucola en pijnboompitjes
Smoked salmon met kruidenroomkaas,
komkommer, gemengde sla, ui,
citroenmayonaise en kappertjes
Gezond met ham, kaas, sla, tomaat,
komkommer en een gekookt eitje
Spicy chicken, pittig gekruide kipfilet
gebakken met paprika, ui, champignons en
maïs
Bal gehakt uit eigen receptuur met frisse
salade en saus naar keuze
Warm vlees, gebakken fricandeau, paprika,
champignons, ui, pinda- of currysaus
Kaas met komkommer, tomaat en sla
Oude kaas met augurk en mosterdmayonaise

7,50
7,50
7,50
6,50
7,50
7,50
7,50
4,50
5,50

Frites
Vlaamse frites met saus naar keuze
Vlaamse frites met kroket of knakworst

4,00
5,50

Salades
Vegetarisch met komkommer, tomaat, ei,
maïs, augurk, paprika, ananas, ui en
kruidendressing
Caprese met mozzarella, tomaat, olijven,
pijnboompitjes, pesto en basilicum
Kip (gebakken) met ananas, paprika, maïs,
komkommer, rozijnen en kerriesaus
Smoked Salmon met tomaatjes,
komkommer, maïs, kappertjes en
citroenmayonaise
Gamba’s gebakken in knoflook- olijfolie
met tomaatjes, paprika, lente-ui,
kappertjes en citroenmayonaise

8,00

10,00
10,00
11,00

11,00

Ontbijt (tot 11.00 uur)
Continental: Toast, roerei, ham, kaas en
een kopje koffie of thee en een jus
d’orange
Petit: Koffie of thee met een vers
croissantje en een glas jus d’orange
Verse croissant met roomboter en jam

8,00

6,00
2,50

Tosti
Ham en kaas / salami en kaas /
ham, kaas en ananas /
ham, kaas en tomaat / pikant
Soep van de dag

3,50

4,50

Uitsmijter/Omelet
Naturel
Supplement: ham, kaas of spek
Boerenomelet
Roerei zalm met toast

6,50
0,50
8,00
9,50

Poffertjes/Pannenkoek
Poffertjes
Poffertjes met likeur
Pannenkoek naturel
Supplement: kaas of spek

5,00
7,50
5,50
0,50

Warme lunch
Kaassoufflés geserveerd met frites en
frisse salade
Black Angus Beefburger geserveerd met
frites en frisse salade
Saté van malse kippendij met stokbrood
en kruidenboter
Argentijnse biefstuk (±200 gram)
gebakken met champignonmix met
stokbrood en kruidenboter
Wiener Schnitzel geserveerd met frites en
frisse salade en citroen of een gebakken ei
Twee kroketten met 2 sneetjes brood en
mosterd
Bal gehakt uit eigen receptuur met frites
en salade en saus naar keuze
12-uurtje geserveerd met een klein soepje,
een broodje kroket en een broodje
gebakken ei
Vega Schnitzel geserveerd met frites, frisse
salade en citroen

10,00
12,50
12,50
13,50

15,50
6,00
10,00
7,00

15,50

Voorgerechten
Stokbrood met smeersels
Soep van de dag
Vegetarische mini loempia’s (5 stuks) met
salade en chilisaus
Carpaccio met parmezaanse kaas, pestotruffeldressing, rucola en pijnboompitjes
Caprese met mozzarella, tomaat, olijven,
pijnboompitjes en pesto
Smoked Salmon op toast met komkommer,
tomaat, kappertjes en citroenmayonaise

5,50
4,50
5,00
7,50
6,50
7,50

Hoofdgerechten
Kindermenu frites, kroket of knakworst,
appelmoes, kleurplaat en een toetje.

9,00

Vlees
Bal gehakt uit eigen receptuur
Wiener Schnitzel met gebakken eitje of stukje
citroen
Saté van malse kippendij met pindasaus
Kipfilet met witte wijn- of kerriesaus
Black Angus Beefburger, geserveerd met augurk,
tomaat en komkommer en saus op een broodje

10,00
15,50

Argentijnse biefstuk (±200 gram) gebakken met
champignonmix
Ribeye (±200 gram) gebakken in kruidenboter
Surf & Turf, malse biefstuk geserveerd met
gamba’s
Vega Schnitzel met gebakken eitje of stukje
citroen

16,50

15,50
12,50

17,50
18,50
15,50

Vis
Slibtong met citroensaus
Zalm met witte wijn saus
Tonijnsteak

18,50
17,50
19,50

*alle gerechten worden gereserveerd met frites/ gebakken aardappelen en
salade

Salades
Vegetarisch met komkommer, tomaat, ei,
maïs, augurk, paprika, ananas, ui en
kruidendressing
Caprese met mozzarella, tomaat, olijven,
pijnboompitjes, pesto en basilicum
Kip (gebakken) met ananas, paprika, maïs
komkommer, rozijnen en kerriesaus
Smoked Salmon met tomaatjes,
komkommer, maïs, kappertjes en
citroenmayonaise
Gamba’s gebakken in knoflook- olijfolie
met tomaatjes, paprika, lente-ui, kappertjes
en citroenmayonaise

8,00

10,00
10,00
11,00

11,00

Nagerechten
Dame blanche
IJstaart met slagroom
Warm appelgebak met ijs en slagroom
Poffertjes met likeur naar keuze

4,50
5,00
5,50
7,50

Koffie specials
Irish coffee (Jameson)
Spanish coffee (Tia Maria / Licor 43)
French coffee (Grand Marnier / Cointreau)
Italian coffee (Amaretto / Frangelico)

7,50
7,50
7,50
7,50

