
KATERS’ FINEST

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten, heeft u een allergie? Geef dit door aan de bediening.

Dag special
Elke week hebben wij de dagspecial. 

Vraag de bediening naar de special van vandaag.

Wijnarrangement
3 wijnen die passen bij uw gerecht. Vraag de bediening naar een 

bijpassend wijnarrangement. 

12

Het Katertje
Onze lie!ebbers kopen regelmatig een beperkte selectie unieke speciaalbieren 
in. Het Katertje bestaat uit 3 speciaalbieren, vraag de bediening naar de actuele 

bieren. Op = op 

12

De Kater’s choice
Stel zelf uw eigen driegangenmenu samen uit de gerechten van onze dinerkaart. 

Voor de ‘Proeverij van voorgerechten’ wordt 2 euro extra gerekend.
Te bestellen van zondag tot en met donderdag

29.5

Lunchbar voor de harde werkers
Wil je voordelig eten tijdens je werk of studiedag, dan hebben wij keuze uit: 

a"akbroodjes, croissantjes, beleg of muesli.

5

Dagprijs



DINEREN

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten, heeft u een allergie? Geef dit door aan de bediening.

VOORGERECHTEN
Broodplankje, met diverse smeersels 5.75

Goed gevulde maaltijdsoep van het seizoen 6.5

Tostada, pulled jackfruit, scamorza, paprikacoulis, zoetzure rode ui 9

Gebakken coquilles, gehakte macadamianoten, ingelegde wortel 9

Coppa di parma, italiaanse ham, burrata crème, pesto, cherrytomaten 10

De Katers proeverij van voorgerechten, vanaf 2 personen 12 p.p.

NAGERECHTEN
Cheesecake, met stoofperenijs 8

Brownie, met bosvruchten confituur, gevriesdroogde frambozen 8

Wisselend sorbet ijs, crumble, vers fruit 7.5

Kaasplankje, dadel/vijgen brood,noten, appelstroop 9

Grand dessert, een selectie van De Kater’s zoetigheden 10

Tip van De Kater!

Bloemkool curry, kruidige bloemkool, bimi, groene kool, lavas, naan brood 16

HOOFDGERECHTEN

Vegetarische laagjestaart, geroosterde pompoen, quinoa, spinazie, saus van gerijpte kaas 17.5

Gebrande zalm, sous vide gegaard, rijstpapier, zeekraal mayonaise, shichimi togorashi 18

Zeebaars, risotto van het seizoen met bijpassende garnituren 21

Gegrilde diamanthaas, compound boter, zoete aardappel rösti 19

The Big Burger, 200 gram, De Kater special mayonaise, chedder, augurk, ui, tomaat, pertzel buns en met 
verse frieten

16.5

De Katers Spare Ribs, sinaasappel-knoflooksaus, rodekool salade 22

Geserveerd met verse friet en salade

Gegrilde bavette, pastinaakcrème, rode port, jus de veau, serrano crumble 20

Vis / Kroket / Spareribs / Kaaskroket, voor de kleintjes 8

KINDERMENU Geserveerd met verse friet, saus en appelmoes

SALADES Geserveerd met brood of verse friet

Groente tuin van gegaarde warme groenten, met quinoa en saus van gerijpte kaas 13

Salade di Parma, met coppa di parma, warme groenten en saus van gerijpte kaas 14



Onze eerste verdieping biedt:

• Werk- & studieplekken tussen 08:30 en 17:00
• Vergaderruimte met beamer
• Besloten feest met eigen bar
• Eten met een grote groep 

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Vraag de bediening of kijk op 
dekatergroningen.nl

Onze tweede verdieping biedt: 

• Vergaderruimtes met geluidsdicht glas
• Werk- & studieplekken tussen 08:30 en 17:00
• Extra lange vergadertafel
• Tv schermen voor presentaties

Arrangementen bij De Kater:

• High Wine
• Het Katertje (High Beer)
• High Tea
• Cocktail cursus 
• Diner voor grote groepen

Benieuwd naar de arrangementen? 
Vraag de bediening of kijk op 
dekatergroningen.nl


