ONTBIJT
/OCHTEND/

GRANOLA 7

FRENCH TOAST 6,5

PANCAKES 7,5

Griekse yoghurt, vers fruit en honing.

Nutella en banaan.

Blauwe bessen en huisgemaakte cascara
siroop.

SMALL 5

MEDIUM 8

LARGE 9,5

Verse jus d’orange, croissant, roomboter,
confituur.

Verse jus d’orange, croissant, roomboter,
confituur, brood, kaas en ham.

Verse jus d’orange, croissant, roomboter,
confituur, brood, kaas, ham en roerei.

EI SPECIALITEITEN
/OCHTEND EN MIDDAG/

EGGS BENEDICT 8,5

TOAST AVOCADO 10

UITSMIJTER 8,5

Met gekookte ham, bladspinazie en
Hollandaisesaus.
Met gerookte zalm in plaats van ham

Met gepocheerd ei.

Met kaas en ham of spek.

9,5

SANDWICHES
/MIDDAG/

Keuze uit bruin zuurdesem of wit zuurdesem

CRISPY PORK 9,5

RUNDVLEESCROQUETTEN 11

Langzaam gegaard buikspek, Capriole Paso Fino koffie, chipotle
en koolsalade.

Holtkamp croquetten met ragout van Black Angus rundvlees.

GRAVLAX 11

GARNALENCROQUETTEN 13

Gepekelde zalmfilet met dille, yoghurt spread, Granny Smith en
Hermit gin.

Holtkamp croquetten met zachte ragout van Hollandse garnalen.

FETA 9,5

TOSTI KLASSIEK 5

Muhammara, granaatappel, courgette, walnoot en rucola.

Met kaas en ham.

KIPPENDIJ 10,5
Op het vel gebakken kippendij, avocado, tomatenchutney en little
gem sla.

HAPJES
/MIDDAG EN AVOND/

BROOD 4

CHARCUTERIE 8,5

GRAVLAX 10

Brood, roomboter, olijfolie en muhammara.

Trio van fijne vleeswaren met cornichons.

Gepekelde zalmfilet met yoghurtspread.

CHEESESTICKS 6,5

YAKITORI 7

BITTERBALLEN 8,5

Met huisgemaakte chilisaus.

4 kipspiesjes met teriyaki saus.

6 Holtkamp bitterballen rundvlees of
garnalen.

BITTERBALLEN MIX 17

CAPRIOLE BORRELMIX 17

12 Holtkamp bitterballen rundvlees en
garnalen.

4 Holtkamp bitterballen rundvlees, 4
kipspiesjes met teriyaki saus en 4
cheesesticks.

Capriole Café is Pin-only.

LUNCH- EN VOORGERECHTEN
/MIDDAG EN AVOND/

SOEP 7,5

CAESAR SALAD 12,5

Soep van de dag.

Romeinse sla, kippendij, Parmezaanse kaas, rode ui, ansjovis,
croutons en Caesardressing.

GAZPACHO 7

BURRATA 13

Koude tomatensoep met crostini.

Met basilicumpesto, cherrytomaatjes, verveine en watermeloen.

CEVICHE 14

PARELCOUSCOUS 12

Friszure scholfilet, octopus, avocado en cassavechips.

Met geroosterde groenten, granaatappel en pane carasau.

STEAK TARTAAR 12,5

CRISPY PORK & GAMBA 14

Geserveerd met frisee, aardappelkaantjes, kwartelei en
dragoncrème.

Langzaam gegaard buikspek, Capriole Paso Fino koffie, chipotle,
polderaardappel en een gebakken gamba.

LUNCH VAN DE DAG

BURGERS

/MIDDAG/

/MIDDAG EN AVOND/

2-GANGEN 27,5

THE MEXICAN 17,5

Voor- en hoofdgerecht.

Burger met Aberdeen Angus gemarineerd met Capriole Flores
koffie, tomatenchutney, avocado, jalapeño en cheddar.

3-GANGEN 35

THE SUMMER 17,5

Voor-, hoofdgerecht en dessert.

Kabeljauw, zalm, gamba, wakame salade, little gem, tomaat en
augurk.

Het lunchmenu wordt uitsluitend per tafel geserveerd.

Alle burgers worden geserveerd met frites van biologische
aardappelen en huisgemaakte mayonaise.

HOOFDGERECHTEN

DESSERTS

/AVOND/

/MIDDAG EN AVOND/

GNOCCHI 15,5

COFFEE OVERDOSE 9,5

Gebakken aardappelgnocchi met venkel, zeekraal, amandel,
Parmezaanse kaas en zomertruffel.

Moelleux van chocolade en koffie, vanille roomijs met koffie,
koffiecrumble met cascara siroop en een shot cold brew koffie.

BAVETTE 24

AARDBEI 9,5

Met seizoensgroenten, crème van knolselderij en saus van
Madeira.

Met luchtige mousse van boerenyoghurt, limoengel, crumble en
vanille roomijs.

DORADE 22,5

BANANACOLADA 9,5

Met Venere rijst, snijbiet, jonge wortel en saus van groene curry.

Jamaicaanse banaan gemarineerd in bruine rum, kokossorbet,
mousse van witte chocolade en sweet bacon.

LAM 24

MACARON KWARTET 7,5

Rosé gegaarde lamsfilet, pulled lam, aardappelgratin, groene
asperge, aubergine en jus met salie.

Vier verrassende smaken.

Frites: 4,5
Gegrilde groente: 3,5
Salade: 3,5

ZOET VAN DE BAR
Keuze uit brownie, lemon short cake, caramel short cake,
appeltaart en taart van de week.

Dieetwensen of allergeneninformatie? Laat het weten aan een van
onze medewerkers. Voor een gezelschap vanaf 10 personen
bieden wij u bij het diner diverse menu opties aan.

Capriole Café is Pin-only.

