CASPAR
ONTBIJT_LUNCHkaart
v
v
v
v
v

Van 9u00 tot 12u00
Yoghurt met granola en roodfruit-compote_6,9
Kokos’yoghurt’ met granola en roodfruit-compote_7,2
Wentelteefje met gebakken banaan en speculaas-suiker_6,9
Caspancakes met raw pure chocolade en citrus-caramel_8,9
Caspancakes met gebakken appel, spek en ahornsiroop_10,8

Van 9u00 tot 15u00
v Omelet-rol, geserveerd met bollo en salade
• naturel_8,5
• met kaas_9,3
• met ham_9,6
• met ham en kaas_10,3
• met groenten_9,3
v Croque Monsieur_9,6
v Croque Madame ( met spiegelei )_10,4
v Vegetarische quiche met salade_10,8
v Bollo met spicy tempeh, gegrilde groenten, miso-auberginespread en peterselie ( vegan )_12,2
v Sandwich op mais- of meergranenbrood
• ‘Lemon Garlic Chicken’, salade, pruimtomaat en kokos-korianderpesto_10,6
• Oma’s Rendang met zoetzure komkommer, spitskool en chilimayonaise_12,9
• BLT CASPAR ( spek, sla, tomaat en een spiegelei )_10,3
• BL2 CASPAR ( als BLT maar met extra spiegelei )_11,7
v Facaccia Caprese (tomaat, mozzarella en basilicum, vegetarisch)_14
v Focaccia Caprese CASPAR, met biologische Jambon d’Arnhem_17,9
v Pissaldiere met ansjovis, mozzarella en radicchio_12,9
v
v
v
v

Kikkererwtenburger ( vegan )_10,6
Kikkererwtenburger Compleet ( met frites en salade )_15,6
Runderburger met gerookte cheddar_12,9
Runderburger met gerookte cheddar Compleet ( met frites en salade )_16,8

v Salade gerookte makreel met kappertjessaus, gepofte gele biet, radijs en knoflookbrood_14,9
v Salade ‘lemon garlic chicken’ met cashewnoten, little gem en bieslook_14,9
v Salade met spicy tempeh, gegrilde groenten, miso-auberginespread en peterselie ( vegan )_14,9
v Soep van de dag, geserveerd met brood_7,1

CASPAR
TAPAS_SNACKSkaart
• Loaded Fries met oma’s rendang, salade en mayo_13,6
• Loaded Fries ‘Gado gado’ ( vegan mogelijk )_11,4
• Gestoofde spareribs met brood_12,4
• Gegratineerde nachos met salsa en creme fraiche_9,6
• Portie kippendijen met zoetzuur en kerriemayonaise_9,8
• Pan Cristal con Hierbas_3,9
• Brood met huisgemaakte dips ( vegan mogelijk )_5,4
• Manchego met huisgemaakt dadel-noten-vijgenbrood_9,6
•
•
•
•

Portie olijven_5,4
Tortillachips met salsa_4,6
Bakje gezouten amandelen_5,5
Oude kaas met mosterd en stroop_8,6

• Polpete di pane_1,4 p.st. ( min 4 stuks )
• Linzen-paddokroketjes met kerriemayo_1,4 p.st. (min. 4 stuks)
•
•
•
•

Luxe bitterballen met mosterd_1,2 p.st. ( min 4 stuks )
Ballen van Thor met mayo ( vega )_1,2 p.st. ( min 4 stuks )
Gambastaartjes met chilisaus_0,9 p.st. ( min 4 stuks )
De legendarische Velpse bamibal van Beursken_3,9

‘High Beer’
Wij hebben samen met Brouwerij CC vier spannende combinaties gemaakt
van onze huisgemaakte hapjes met hun heerlijke bieren.
Te bestellen vanaf 2 pers. / € 23,80 p.p.

CASPAR
arrangement_DINER_28,5
❖ Soup du jour, geserveerd met crostini
❖ Hoofdgerecht, keuze uit:
• Tagliata di manzo; gebakken entrecote met rucola, tomaat, kriel,
Parmezaanse kaas en Aceto Balsamico di Modena
• Salade Niçoise met verse tonijn, haricots verts, kriel, gekookt ei, rode ui en
ansjovis dressing
• Salade Horiatiki; Griekse salade met tomaat, paprika, komkommer,
olijven, rode ui, brood chunks en Saganaki (gebakken Feta)
• Rundersteak met beurre Cafe de Paris en Bonne Femme
• Biologische gestoofde spareribs met frites en salade
• Fish ‘n’ Chips; Kabeljauwfiletin bierbeslag met frites en salade
• Kikkererwtenburger met frites en salade (vegan mogelijk).
• Biologische runderburger met gerookte cheddar, frites en salade
• Salade gerookte makreel met kappertjessaus, gepofte gele biet, radijs en
knoflookbrood
• Salade ‘lemon garlic chicken’ met cashewnoten, little gem en bieslook
• Salade spicy tempeh, gegrilde groenten, miso-auberginespread en
peterselie (vegan)
❖ Nagerecht, keuze uit:
• Trou Normand; huisgemaakt appelsorbetijs met calvados
• Gember panna cotta met abrikoos, oregano en olijfolie
• Huisgemaakte Birramisu
• Kaasplankje met 6 maanden gerijpte Manchego, Gorgonzola en
Doruvael, geserveerd met appelstroop

