ONTBIJT

/OCHTEND TOT 11:30/

PANCAKES 8,5

GRANOLA 8,5

CAPRIOLE ONTBIJT SPECIAL 14,5

Met vers fruit en huisgemaakte cascara
siroop.

Met Jersey yoghurt, perencompote en
walnoten.

Desembrood, smashed avocado, roerei,
kaas, granola met Jersey yoghurt en
pancake met vers fruit en huisgemaakte
cascara siroop.

ONTBIJT & LUNCH

/OCHTEND EN MIDDAG TOT 16:30/

SMOOTHIE BOWL 12

TOAST AVOCADO 11,5

SHAKSHUKA 12

Met banaan, kokos, kiwi, pitaja,
cashewnoten, kokosmelk en granola.

Met smashed avocado en gekookt eitje.

Eieren gepocheerd in tomatensaus met
paprika, kikkererwt, peterselie en feta.
Geserveerd met volkorenpita.

LUNCH

/MIDDAG TOT 16:30/

VEGAN SANDWICH WITTE BONENHUMMUS 11,5

PITA TOSTI 7

Met witte bonenhummus, gepekelde citroen, geroosterde
artisjok, baby spinazie, munt en za’atar.

Volkorenpita met ham en kaas.

SANDWICH MAKREELSALADE 12,5

SOEP 8,5

Met gerookte makreel, rode bietjes, groene appel, ui en witlof.

Soep van de dag.

SANDWICH RIBEYE 14

RUNDVLEESCROQUETTEN 12,5

Dungesneden kort gerookte ribeye met Paso Fino
koffiemayonaise, baby spinazie en Parmezaanse kaas.

2 rundvleescroquetten met desembrood.

PULLED PORK BULGOGI BOL 12,5

GARNALENCROQUETTEN 14,5

Bulgogi gemarineerde pulled pork met kimchi, wortel en rettich
salade op een sesambroodje.

2 garnalencroquetten met desembrood.

VEGAN PULLED JACKFRUIT BOL 13,5

WILD BURGER 17,5

Bulgogi gemarineerde pulled jackfruit met kimchi, wortel en
rettich salade op een sesambroodje.

Wild burger van wild zwijn en hert op een sesambroodje met
gepofte knoflook aioli, roodlof en cranberry compote.
Geserveerd met frites en mayonaise.

COBB SALAD 13,5

VEGAN BURGER 17,5

Met kippendij, little gem, geroosterde mais, avocado, crispy
bacon, gekookt eitje en lapsang souchong dressing.

Beyond burger op een sesambroodje met gepofte knoflook
aioli, roodlof en cranberry compote. Geserveerd met frites en
vegan mayonaise.

DESSERTS

/MIDDAG TOT 16:30/

COFFEE OVERDOSE 11

CHOCO DOME 11

Paso Fino koffie granita met banaan/popcorn espuma,
pindakaasmacaron, chocolade sponge cake en crème van
Flores koffie.

Chocolade dome gevuld met bereidingen van peer en vanille
roomijs, geserveerd met een warme glühweinsaus.

HAPJES
/MIDDAG TOT 16:30/

BROOD 5

CHARCUTERIE & KAAS 11

YAKITORI 7

Desembrood, roomboter, olijfolie en
muhammara.

Plankje met fijne vleeswaren en kaas
geserveerd met cornichons.

4 kipspiesjes met teriyaki saus.

OESTERS 6 / 8

BITTERGARNITUUR 8,5

CAPRIOLE BORRELMIX 17

2 Fines de claires naturel of aangemaakt
met kaviaar van rode wijnazijn en sjalotjes.

6 rundvlees bitterballen of 6 vegan
groentecroquetten.

4 rundvlees bitterballen, 4 vegan
groentecroquetten en 4 yakitori spiesjes.

Capriole Café is Pin-only.

