Warme dranken

Lekkernijen

Koffie2,20
Cappuccino2,40
Latte macchiato
2,95
Latte macchiato caramel
3,35
Koffie verkeerd
2,40
Espresso2,20
Dubbele espresso
3,30
Espresso macchiato
2,40
Koffie naar keuze met lekkernijen van Kaatje
4,50
Choco latte
3,95

Appelgebak2,95
Monchou taart
2,95
Taart van de maand
3,50
Warme scones
met clotted cream en frambozenjam
3,50
Plakje cake
1,75
Handgemaakte bonbon
0,75 per stuk
Platte chocolaatjes
0,35 per stuk
Slagroom0,50

Alles natuurlijk zelf gemaakt!

Keuze uit melk, puur of wit

Warme Chocomel
2,50
Babyccino0,75
Slagroom0,50

Hertog Jan pilsener 5,1%
Amstel radler 0,0%

Thee
Groene thee naturel
Biologische groene thee mandarijn
Groene thee citroen
Witte thee kokos truffel
Rooibos naturel
Rooibos appel-kaneel
Zwarte thee English breakfast
Zwarte thee earl grey
Zwarte thee droom van IJsselstein
met citrus, kaneel en kruidnagel
Thee van het seizoen
Verse muntthee met honing
Thee naar keuze met lekkernijen
Potje thee voor twee

2,00
2,00
2,95
4,50
6,95

Dit bier wordt gebrouwen in Utrecht. Deze creatieve
bierbrouwers spelen met de ingrediënten en brouwen
op deze manier smaakvolle, moderne bieren.

Hop Art IPA (6%) fruit, hop
3,95
Koper Rogge Pale Ale (6%) vol van smaak,
hop en rogge3,95
Broeders Tarweblond (6%) frisse dorstlesser
3,95
Turf ‘N’ Surf Tripel (8,5%) turfgerookte mout
en een vleugje zeezout
3,95
Dark Roast Coffee Stout (8%)
Keniaanse koffie geroosterde mout
3,95
Seizoensbier3,95

Bierproeverij voor 2 personen
3 soorten bier proeven

11,50

10,95

Keuze uit diverse soorten thee met lekkernijen van Kaatje

Frisdrank
Coca cola
2,25
Fanta2,25
Sprite2,25
Chaudfontaine blauw
2,25
Chaudfontaine rood
2,25
Ice tea
2,25
Ice tea green 
2,25
Appelsap 
2,25
Fristi 
2,25
Chocomel 
2,25
Bitter lemon 
2,25
Tonic 
2,25
Verse jus d’orange 
2,95

Alle prijzen zijn in Euro’s

2,25
2,25

Speciaalbier ‘Van De Streek’
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Keuze uit diverse soorten thee

Potje thee voor twee met lekkernijen

(Non-)Alcoholische dranken

Huiswijn Rood, wit of rosé
Glas3,50
Fles14,95

Borrelhapjes (voor 2 personen)
Brood (wit en bruin)
Met kruidenboter en huisgemaakte tapenade

2,95

Proeverij van quiches
3 soorten per persoon

4,50

3 keer toast
Carpaccio, tonijn en tapenade

Gratis

5,95

ww: Chocolade

Lunch

Soepen

Broodje carpaccio8,95
Met pijnboompitten, sla, parmezaanse kaas
en huisgemaakte pestodressing

Romige Italiaanse tomatensoep

Broodje brie7,95

Kruidige Oosterse pompoensoep

Met walnoten en honing uit de oven

Los3,50
Met brood en kruidenboter
4,75

Los3,50
Met brood en kruidenboter
4,75

Broodje met mozzarella8,50
Met pijnboompitten, pesto en tomaat uit
de oven geserveerd met gepofte tomaatjes

Broodje jong belegen kaas5,50
Broodje met huisgemaakte tonijnsalade6,50

Quiches
Italiaanse quiche**7,95
Met cherrytomaatjes, ham en rode ui

Broodje gerookte kip6,50

Groentequiche**7,95

Met kruiden, sla en walnoten,
geserveerd met honing-mosterd dressing

Geroosterde courgette, paprika en
aubergine met fetakaas

Wrap8,50

Zalmquiche**8,25

Gevuld met gerookte kip, avocado, ui en sla

Met prei, kruidenroomkaas en zalm

Club sandwich9,50

Proeverij van quiches**8,25

4-laags: met gebakken spek, kaas, ei, tomaat en
kruidenmayonaise geserveerd met chips en dip

3 soorten per persoon

Tosti met geitenkaas6,50

** Quiches worden geserveerd met kleine salade en
toast met kruidenboter

Van donker brood met gebakken spek, honing
en pijnboompitten

Tosti ham/kaas of kaas3,95
Salade carpaccio*8,95
Met pijnboompitten, kappertjes,
parmezaanse kaas, uitjes en pestodressing

Salade geitenkaas*8.95
Met spek, pijnboompitten en
zongedroogde tomaat

Salade tonijn*8,95
Met zwarte olijven en rode ui
** Salades worden geserveerd met brood en kruidenboter

Alle prijzen zijn in Euro’s

Gratis

ww: Chocolade

Arrangementen
Alle arrangementen bestaan uit dagverse producten, daarom vragen wij u om de arrangementen vooraf te reserveren
en eventuele dieetwensen door te geven. Mochten we er op dat moment tijd voor hebben (daar doen we natuurlijk
ons best voor) dan kunnen we de arrangementen ook à la minute voor u klaarmaken.

High tea17,95
Ontvangst met verse jus d’orange. Hartige gang met tonijntoast, zalmwrap, kipsandwiches en 2 soorten
quiche. Zoete gang met scones en zoete lekkernijen uit onze keuken. Bij deze high tea wordt onbeperkt
thee geserveerd.
High tea de luxe24,95
Ontvangst met verse jus d’orange en een amuse. Hartige gang met tonijntoast, toast met carpaccio gevuld
eitje en kipsandwiches. Proeverij van 3 soorten quiche. Scones met clotted cream en frambozenjam. Zoete
gang met diverse lekkernijen uit onze keuken en winkel. Bij deze high tea wordt onbeperkt thee en koffie
naar keuze geserveerd.
High lunch16,95
Ontvangst met verse jus d’orange. Een rijk gevulde etagère met gevuld ei, kipsandwiches, quiches,
tonijntoastje en een toast met kaas. Afsluiting met bonbons en een kopje koffie naar keuze. Bij de high
lunch wordt onbeperkt thee geserveerd.
Baby shower

24,95

Bij binnenkomst ligt er op elk bordje een roze of blauwe zoete verrassing. Desgewenst hangen wij ook
slingers op en zorgen we voor servetten in blauw of roze.
Ontvangst met verse jus d’orange en een amuse. Hartige gang met tonijntoast, toast met kaas gevuld eitje
en kipsandwiches. Proeverij van 3 soorten quiche. Scones met clotted cream en frambozenjam. Zoete gang
met diverse lekkernijen uit onze keuken en winkel. Bij de baby shower wordt onbeperkt thee en koffie naar
keuze geserveerd.

High wine19,95
Bij de high wine zitten 3 glazen wijn per persoon inbegrepen. De eerste gang bestaat uit brood met
kruidenboter en tapenade met een amuse. De tweede gang is een etagère met hartige hapjes waaronder
een gevuld eitje, kipsandwiches en toast met tonijnsalade. De derde en laatste gang bestaat uit een proeverij
van 3 quiches.

Al deze arrangementen zijn uit te breiden met een kopje soep naar keuze a 2,75 per persoon.
Mocht u een extra feestelijk tintje aan uw feestje willen geven, dan kunnen we in plaats van verse jus d’orange ook een glaasje prosecco
serveren. De toeslag hiervoor is 1 euro per persoon.

Kaatje en Co
Utrechtsestraat 57
3401 CT IJsselstein
030-6018440
reserveringkaatje@hotmail.com

Alle prijzen zijn in Euro’s

Gratis
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