KATERS’ FINEST

Dag special
Elke week hebben wij de dagspecial.
Vraag de bediening naar de special van vandaag.
Dagprijs

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
29.5

Wijnarrangement
3 wijnen die passen bij uw gerecht.
Vraag de bediening naar het bijpassende wijnarrangement.
12

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
12

Lunchbar voor de harde werkers
Wil je voordelig eten tijdens je werk of studiedag? Dan hebben wij keuze uit:
afbakbroodjes, croissantjes, beleg of muesli.
5

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

LUNCH

BROODJES

Keuze uit: wit of meergranen

Camembert, lauwwarme camembert, appelchutney, gehakte amandelen, sla

9

Hummus, rode biet, feta, gedroogde olijven, sla

7

Gravad lax, licht gepekelde zalm, dille, citroen, mosterd, sla, rode biet, crème fraîche

9

Kroketten op brood, twee Bourgondische kroketten, frisse salade, honing-mosterd dip (kan vega)

10

PLT (Pancetta, Lettuce, Tomato), krokante Pancetta, gegrilde tomaat, sla, gekruide ketchup

7

Pastrami, mierikswortelspread, zoetzure rode ui, sla

8

De Kater’s Club Sandwich, dik meergranen brood, gerookte kipfilet, Pancetta, tomaat, sla, gebakken
hennenei, groene kruiden dijonnaise, bieten chips

11

Avocado burger, nacho´s, uienringen, tomatenrelish, augurk, sla, BBQ bourbon bun

15

De Big Burger, 200 gram runderburger, De Kater’s special mayonaise, cheddar, augurk, ui, tomaat,
BBQ bourbon bun

16.5

SOEP
Frisse doperwten soep, met munt en limoen

6.5

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

10

Licht gepekelde zalm, crème fraîche, zongedroogde tomaat, rode ui, rucola

10

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

10

SALADES

Geserveerd met brood

Groentetuin van gegaarde warme groenten, gepofte quinoa, pistache aillade,
tomaten basilicum dressing

13

Gerookte ribeye, truffelmayonaise, zongedroogde tomaten, pijnboompitten, olijvenkruid

15

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

DINEREN

VOORGERECHTEN
Broodplankje, met diverse smeersels (kan vegan)

5.75

Frisse doperwten soep, met munt en limoen

6.5

Quinoa bites, broccoli, zwarte knoflook, vegan yoghurt, wasabi

9

Coquilles, frito andaluz, romesco, ponzu

11.5

Gerookte ribeye, truffelmayonaise, zongedroogde tomaat, pijnboompitten

11.5

De Katers proeverij van voorgerechten, vanaf 2 personen

14 p.p.

Oester per stuk, vinaigrette, bloedsinaasappel, lavas

3

SALADES

Geserveerd met brood

Groentetuin van gegaarde warme groenten, gepofte quinoa, pistache aillade,
tomaten basilicum dressing

13

Gerookte ribeye, truffelmayonaise, zongedroogde tomaten, pijnboompitten, olijvenkruid

15

HOOFDGERECHTEN

Geserveerd met verse friet en salade

Avocado burger, nacho´s, uienringen, tomatenrelish, augurk, sla, BBQ bourbon bun
Vegan layer cake, aubergine, quinoa, courgette, spinazie, pistache aillade, tomaten olie

15
17.5

Black tiger gamba´s, gochujang, nashi peer, limoenmayonaise, komkommer

20

Roodbaars, langoustines jus, cognac, gekonfijte venkel, sinaasappel

20

The Big Burger, 200 gram runderburger, De Kater’s special mayonaise, cheddar, augurk, ui, tomaat,
BBQ bourbon bun

16.5

Bavette, chimichurri, krokante polenta, boter antiboise

23

Eendenborstfilet, abrikozenchutney, sjalot, sumak, amandel

23

De Kater’s Spare Ribs, sinaasappel-knoflooksaus, rode kool salade

22

KINDERMENU

Geserveerd met verse friet, saus en appelmoes

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

NAGERECHTEN

8

Tip van De Kater!

Cheesecake, met frambozen granita

8

Watermeloen gazpacho, met munt en vers fruit

7

Groene appel sorbet, yoghurt crispy, limoncello gel, Thaise basilicum

8

Kaasplankje, dadel/vijgen brood, noten, appelstroop

Lekker met een glaasje port

Grand dessert, een selectie van De Kater’s zoetigheden

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

9
10

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

