
KATERS’ FINEST

Weekspecial
Elke week hebben wij een andere weekspecial. 

Vraag de bediening naar de special van deze week.

Wijnarrangement
3 wijnen die passen bij uw gerecht. 

Vraag de bediening naar het bijpassende wijnarrangement.
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Het Katertje
Onze liefhebbers kopen regelmatig een beperkte selectie unieke speciaalbieren 
in. Het Katertje bestaat uit 3 speciaalbieren, vraag de bediening naar de actuele 

bieren. Op = op 
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De Kater’s choice
Stel zelf uw driegangenmenu samen uit de gerechten van onze dinerkaart. 

Voor de ‘Proeverij van voorgerechten’ wordt 2 euro extra gerekend. 
Te bestellen van zondag t/m donderdag

36

Weekprijs

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. Heeft u een allergie? Geef dit door aan de bediening.
Gerechten met een * kunnen in overleg vegan worden.



Groene kruiden mosterd soep met droge worst en bosui 6

SOEP

FLAMMKUCHEN
Feta met crème fraîche, zongedroogde tomaat, rode ui, rucola 10

Licht gepekelde zal met crème fraîche, zongedroogde tomaat, rode ui, rucola 10

Serrano ham met crème fraîche, zongedroogde tomaat, rode ui, rucola 10

Salade van gegaarde groenten met gepofte quinoa en gerijpte kaas saus* 13

Gerookte rib-eye met truffelmayonaise, zongedroogde tomaten en pijnboompitten 15

SALADES

LUNCH

BROODJES
Warme camembert met appelchutney en amandel flakes 9

Rode bieten hummus met feta en gedroogde olijven* 8

Dun gesneden zalm met rode biet en crème fraîche 9

PLT (Pancetta, Lettuce, Tomato) met gekruide ketchup 7

10Dun gesneden gerookte rib-eye met truffelmayonaise, zongedroogde tomaten, geroosterde
pijnboompitten en rucola
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Bourgondische kroketten met frisse salade en honing mosterd dip (kan ook veganistisch) 11

De Katers Club Sandwich met gerookte kipfilet, pancetta, tomaat, sla, gebakken hennenei,
groene kruiden dijona en bieten chips

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. Heeft u een allergie? Geef dit door aan de bediening.
Gerechten met een * kunnen in overleg vegan worden.



DINEREN

NAGERECHTEN
Tarte tatin met vanille mousse 9

Witte chocolade mousse met koffiesiroop en hazelnoot crumble 9

Stoofpeer gekookt in witte wijn met steranijs, kokos ijs en geroosterde kokos* 9

Proeverij dessert 10

Noordelijke kaasplank met chutney, noten en dadelbrood 9

Tip van De Kater!

Vis / Kroket / Spare Ribs / Kaaskroket voor de kleintjes 9

KINDERMENU

VOORGERECHTEN
Breekbrood uit de oven met verschillende smeersels* 6

Groene kruiden mosterd soep met stroop, droge worst en bosui 6

Dun gesneden zalm met sous-vide venkel en zoete peper mayonaise 10

Panna cotta van groene asperge met crème van rode biet en geitenkaas 12

Dun gesneden gerookte rib-eye met zongedroogde tomaat, pijnboompitten, truffelmayonaise en rucola 13

De Katers proeverij van voorgerechten vanaf 2 personen 14

Lekker met een glaasje port

Salade van gegaarde groenten  met gepofte quinoa en gerijpte kaas saus* 15

HOOFDGERECHTEN

Biet millefeuille met beurre noisette en geroosterde walnoten* 21

Kabeljauwfilet met persillade, kruidige spinazie en salty fingers 29

Dry aged entrecôte met jus de veau van 5 spices en koffie met geroosterde zoete aardappel
en pastinaak

31,5

De Gulzige spareribs XL met rode coleslaw en sinaasappel knoflooksaus 650GR 25,5

Sukade steak met pommes paille en misoboter 24

Geserveerd met salade en friet

De Gulzige spareribs met rode coleslaw en sinaasappel knoflooksaus 500GR 22,5

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. Heeft u een allergie? Geef dit door aan de bediening.
Gerechten met een * kunnen in overleg vegan worden.



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


