MENUKAART
VAN KAAT

Welkom bij de Kas van Kaat
Binnen de Kas van Kaat werken we met
zoveel mogelijk biologische, lokale en
duurzame producten.
Een groot gedeelte van onze medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt,
volgt een leer-werktraject binnen de Kas
van Kaat. Hun opleiding is erop gericht
dat ze met veel werkplezier het beste uit
zichzelf kunnen halen.
Gastvrijheid en beleving
zijn bij ons de belangrijkste
elementen.
We hopen dat u geniet van uw
aanwezigheid bij ons en als
u vragen/opmerkingen heeft,
laat het dan gerust weten.
We zorgen ervoor dat
iedereen een plek krijgt
om zichzelf te kunnen zijn.
Het gaat om wie je bent!

DRINKEN VAN KAAT
KOFFIE VAN KAAT

Mokka cappuccino*
Chai latte*

3,15
3,25

Dirty Chai latte*

3,55

gezoete Indian Chai thee met warme melk

cafeïnevrij is ook mogelijk

Koffie 		
Espresso 		
Dubbele Espresso
Cappuccino*
Latte Macchiato*
Koffie Verkeerd*
Flat White
Babyccino

SPECIALITEITEN VAN KAAT

2,50
2,85
3,25
2,95
3,15
3,15
3,25
1,95

Chai Latte met een espresso shot

THEE VAN KAAT

opgeschuimde melkschuim, voor de kleintjes.

Thee			
Potje thee p.p
Verse gemberthee
Verse muntthee
+ honing

BIJ DE KOFFIE VAN KAAT

SAPPEN EN FRISDRANKEN

AppelKAATJE
SpeltKAATJE

2,75
3,50

Chocolade Brownie
Cake (met wisselende vulling)
+ slagroom

2,95
2,75
0.50

(met wisselende vulling)

ZUIVEL

Bio melk
Bio karnemelk
Bio chocolademelk

1,95
1,95
2,50

Warme bio
chocolademelk*

3,15

+ slagroom

0,50

* Ook mogelijk met
sojamelk/havermelk

0,35

melk , puur of wit

2,50
3,95
3,15
3.15
0,50

3,50
Verse Jus d’orange
2,50
Appelsap
2,50
Perensap
Appel & vlierbessensap 2,75
2,75
Appel & Perensap
2,75
Appel & aardbeiensap
2,75
Appel & rabarbersap
2,50
Tomatensap puur
1,95
Glas limonade
2,75
Fritz-kola
2,75
Fritz-kola (zonder suiker)
Fritz-spritz bio-rabarber 2,75
2,75
Fritz-limo sinas
Naturfrisk bitter lemon 2,75
Naturfrisk vlierbloesem 2,75
2,75
Naturfrisk ginger ale
Naturfrisk indian tonic 2,75
2,95
Ice Tea green
2,95
Ice Tea Rooibos
2,50
Water uit de bron
plat of bruisend

ETEN VAN KAAT
ONTBIJT

9.30 tot 11.30 uur

Ontbijt van Kaat
Keuze uit een kop koffie, cappuccino of thee

Glas verse jus d’orange, Croissant met huisgemaakte jam
Broodje gebakken ei met spek

Broodje met beleg (plak ham, kaas)

12,50 pp

Croissant met huisgemaakte jam
2,75

Pancakes met cranberry/aardbeien jam (lactosevrij)
6,95

Fruitsalade met boerenyoghurt en granola
5,95

DENKT U OOK AAN ONZE HIGH TEA?

HIGH TEA

23,75 P.P.

De High Tea kan geserveerd worden voor een duur van
twee uur en bestaat uit hartige en zoete biologische
gerechten
(te bestellen vanaf 2 personen reserveer minimaal 1 dag van tevoren)

SALADES VAN KAAT

ETEN VAN KAAT

geserveerd met brood en smeersels

12 uurtje van KAAT

11,25

Geitenkaas en fenegriek 12,95

De Burger Van Kas

13,95

Mungbonen salade met kip

(soep, kroket, gebakken ei met ham,
broodje kaas en salade)

Broodje vechtdal burger met
boerenkaas, bietenchutney, mosterd
crème, gebakken spek, tomaat,
augurken en sla

frambozendressing, goji bes en
gemengde nootjes

peultjes, vadouvan-yoghurt en
geroosterde kiikerwerwten* ook
vegetarisch te verkrijgen

12.95

Loaded Fries met kip* 13,75

SOEP VAN KAAT

Kroketten

Soep van de chef

5,95

Gele paprikasuikermaissoep met
uitgebakken chorizo

5,95

biologische frites, maïs, kidneybonen,
paprika en gesmolten kaas
* ook vegan te verkrijgen.

2 biologische kroketten van rund
met grove mosterd en brood

Kroketten (Vegan)

2 biologische Knolselderij kroketten
met grove mosterd en brood

8,95

geserveerd met brood en smeersels
Als hoofdgerecht: € 4,50 extra
geserveerd met 3 crostini’s

vraag naar de bediening

8,95

(*niet biologisch)

UITSMIJTERS

ETEN VAN KAAT

keuze uit mais, bruin of glutenvrij
(voor glutenvrij rekenen wij 0,75 toeslag)

Uitsmijter Van Kaat

BROODJES VAN KAAT
keuze uit mais, bruin of glutenvrij
(voor glutenvrij rekenen wij 0,75 toeslag)

Gerookte zalm*
(niet biologisch)
met rode ui, kappertjes en
mosterddille dressing

9,95

Geroosterde groenten 8,25
met huisgemaakte hummus en
geroosterde noten

Broodje geitenkaas
met rucola/walnoten pesto

7,95

Broodje Pulled
Jackfruit (Vegan)

8,95

Beenham

7,50

met smokey bbq saus

met mosterdmayonaise, tomaat
en gemengde sla

met boerenkaas, spek en beenham

9,75

Uitsmijter met beenham 8,75
Uitsmijter met beenham 8,95
en boerenkaas
Uitsmijter met
boerenkaas

8,75

TOSTI’S VAN KAAT
keuze uit mais, bruin of glutenvrij
(voor glutenvrij rekenen wij 0,75 toeslag)

Tosti kaas
Tosti ham
Tosti ham/kaas
Tosti geitenkaas met
bietenchutney

4,95
4,95
5,75
6,95

KINDEREN
Broodje voor de kids 3,95
2 dunne sneetjes brood met keuze
uit beleg

Kids soep

3,75

Pancakes met cranberry/ 6,95
aardbeienjam (lactose vrij)
Biologische frites met 4,95
mayonaise
Lunchkaart is te bestellen van 11:00 tot 17:00 uur

BORRELKAART

Kaasplank

12,75

Olijven

4,45

Worst

4,25

diverse kaassoorten met verschillende
chutney’s en noten

Portie olijven van Marc’t

Droge worst met mosterd

Broodplank

met huisgemaakte smeersels

Nacho’s met
tomaten salsa

(* niet biologisch)
Geserveerd met roomkaas, aioli en
siracha mayonaise

5,95

7,25

Notenmix

4,75

Bieterballen (Vegan)

6,45

Bitterballen

6,45

Borrelplank

9,95

Gebrande en gezouten noten

6 veganischtische bieterballen met
kerrie mayonaise

6 biologische bitterballen met
grove mosterd

Boerenkaas van de Huppe, droge
worst van Nijmeiers varkentjes,
Olijven van Marc’t en mosterd

Borrelkaart is te bestellen van 11:00 tot 17:00 uur

DE KAS VAN KAAT
Kuyerhuislaan 8D, 8025 AS Zwolle
038-2001800 www.dekasvankaat.nl
Volg ons ook op onze facebook

en instagram

