Lunchgerechten

Voorgerechten

verkrijgbaar tot 17:00 uur

Carpaccio

Soepen

Belegd brood

Tomatensoep met brood en boter

4,95

Groentensoep met brood en boter

4,95

Champignonsoep met brood en boter

4,95

Erwtensoep met roggebrood en spek

5,95

Dungesneden ossenhaas, sla, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas
zongedroogde tomaatjes, truffelmayonaise en pesto

(boerenbrood wit of bruin)

Gezond

7,45

Brie

7,95

Brie, sla, tomaat, komkommer, honing, walnoten en dressing

7,95

Geitenkaas, bacon, sla, tomaat, komkommer, rode ui, honing, walnoten

Mandje brood met kruidenboter en knoflooksaus

3,95

8,95

Dungesneden ossenhaas, sla, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas,

(boerenbrood wit of bruin)
7,95

3 spiegeleieren met ham en/of kaas

Uitsmijter pastrami
3 spiegeleieren met runderpastrami en truffelmayonaise

Uitsmijter Uit de Kunst

Pastrami

9,45

Runderpastrami, augurk, mosterd en pittige mayonaise

9,45

Zalm

8,95

Zalmfilet, kruidenkaas, sla, tomaat, komkommer, rode ui, kappertjes en

9,25

3 spiegeleieren met champignons, ui, spek en kaas

8,95

Tonijn, sla, tomaat, komkommer, ei, rode ui, kappertjes en dilledressing

Beenham

7,95

Warme beenham en honingmosterdsaus

Kip

5,95

Gegrilde kip, oude kaas, tomaat, ananas en barbequesaus

Brie

8,45

Warme fricandeau, gebakken champignons, ui, spiegelei en satésaus

5,95

Brie, bacon, rode ui, honing en walnoten

Mozzarella

Warm Vlees
Hete kip

8,45

Hete kip, gebakken champignons, ui en chilisaus

5,95

Mozzarella, pesto, tomaat en balsamicodressing

Ossenhaasreepjes

10,95

Ossenhaasreepjes, gebakken champignons, ui, kruidenboter en

Kipsaté

(boerenbrood wit of bruin)

Twaalfuurtje Uit de Kunst

8,95

Kipsaté 3 stokjes, geroosterde uitjes en satésaus

10,45

3 sneetjes boerenbrood met ham, kaas, spiegelei, rundvleeskroket en

Varkenshaassaté

9,95

Varkenshaassaté, geroosterde uitjes en satésaus

rauwkost met een bolletje rundvleessalade

Bourgondische kroketten
Kaaskroketten

(boerenbrood wit of bruin)

Club sandwich met kip
Kip, kaas, bacon, gebakken ei, tomaat, komkommer, rode ui, sla en
mosterdmayonaise
Geserveerd met patat en mayonaise

2 Kaaskroketten met mosterd

11,95

Kip

10,50

pijnboompitjes, honing en dressing

Zalm

10,50

dilledressing

Geitenkaas

10,50

Salade met geitenkaas, bacon, tomaat, komkommer, rode ui,
walnoten, honing en dressing

10,50

Salade met dungesneden ossenhaas, tomaat, komkommer,
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes,
truffelmayonaise en pesto

Ossenhaasreepjes

12,50

Menukaart

Salade met ossenhaasreepjes, gebakken champignons, ui, tomaat,
komkommer, rode ui, kruidenboter en pepersaus

Caprese

10,50

Salade met mozzarella, tomaat, komkommer, pijnboompitjes,
rode ui, balsamicodressing, verse basilicum en pesto

Mixed plate op schaal (prijs per persoon)

13,75

Spareribs, varkenshaas, kipsaté, ossenhaasreepjes met champignons
en ui, aardappelwedges, patat, rauwkost, warme sauzen en mayonaise

7,95

2 Bourgondische kroketten met mosterd

Sandwich

(geserveerd met brood en boter)

Sharing diner (4 pers.)

pepersaus

Twaalfuurtje

Maaltijdsalades

Carpaccio

dilledressing

Tonijn

Panini’s

Zalmfilet, sla, tomaat, komkommer, rode ui, kappertjes en dilledressing

Salade met zalmfilet, tomaat, komkommer, rode ui, kappertjes en

zongedroogde tomaatjes, truffelmayonaise en pesto

Uitsmijter ham en/of kaas

7,95

Salade met gegrilde kip, tomaat, komkommer, rode ui, croutons

en dressing

Carpaccio

Uitsmijters

Zalm carpaccio

Ham, kaas, kruidenkaas, sla, tomaat, komkommer, ei, rode ui en dressing

Geitenkaas

(seizoensgebonden)

7,95

7,95

3 Gangen menu
3 gangen zomer- of wintermenu

24,95

Vraag onze bediening naar het menu

Grotestraat 53-55 . 7478 AB Diepenheim . 0547-352500
cafetariauitdekunst.nl . info@cafetariauitdekunst.nl
Openingstijden: afhankelijk van seizoen, zie onze website

/cafetariauitdekunst

Plates
Vegetarische loempia

Broodjes
9,95

Met gebakken ei, cassave kroepoek en satésaus

Avocadoburger

12,45

Hamburger ‘Uit de Kunst’

13,45

Patat

Broodje hamburger “Uit de Kunst”

Patat normaal

2,00

Frikandel

1,70

200 gram runderburger, gebakken champignons, ui, bacon, gebakken

Patat groot

3,35

Frikandel speciaal

2,20

ei, kaas en zigeunersaus

Aardappelwedges

3,35

XXL frikandel

4,00

Kroket rundvlees

1,70

Bourgondische kroket

2,20

Patat, keuze uit frikandel/kroket/kipnuggets of knakworst, caprisun en

Kalfskroket

2,20

surprise

Goulashkroket

2,20

7,75

Broodje pastrami burger “Deluxe”

8,95

200 gram runderburger, gebakken champignons, ui, bacon, gebakken

200 gram runderburger, pastrami, kaas, augurken relish, pittige mayo

ei, kaas en zigeunersaus

en mosterd

Varkenshaas

14,95

Gemarineerde varkenshaas met warme saus

Varkensschnitzel

12,45

Met warme saus

Kipschnitzel

12,45

Met warme saus

Boeren varkensschnitzel

14,95

Met gebakken champignons, ui, spek, doperwten en warme saus

Boeren kipschnitzel

14,95

Met gebakken champignons, ui, spek, doperwten en warme saus

Kogelbiefstuk
Ossenhaasreepjes

Kinderbox

14,95

Met gebakken champignons, ui, kruidenboter en warme saus

6,75

Broodje hamburger speciaal

4,25

Waterfiets 2 frikandellen met patat en saus naar keuze

5,50

Satékroket

2,20

Broodje cheeseburger

4,50

Patat beenham met honing-mosterdsaus en mayonaise

6,75

Kipcorn

2,10

Broodje bacon-cheeseburger

4,75

Patat warm vlees met satésaus, gebakken champignons en ui

6,75

Sitostick

2,60

Broodje hawaïburger

4,75

Boerenpatat

6,75

Bamischijf

2,00

Broodje eggburger

4,75

Nasischijf

2,00

Broodje kipburger

5,25

Vietnamese loempia

1,50

Broodje chickenstrips

4,95

Loempia

3,50

Broodje kroketburger

3,75

Loempia speciaal

4,95

Broodje shoarma speciaal

7,75

Glutenvrij

2,00

Viandel

2,00

Patat stoofvlees met mayonaise

6,95

Pikanto

2,20

Mexicano

2,40

Berehap satésaus

2,95

Shoarmarol

2,40

Triostick satésaus

2,75

Braadworst

2,80

Bal gehakt

2,95

Shaslick met zigeunersaus

3,25

Halve haan

6,25

Kipsaté 3 stokjes met satésaus

6,25

Varkensschnitzel

6,25

Kipnuggets 6 stuks

3,65

Kiploempia

4,00

12,95

Knakworst

8,50

3,80

Broodje shoarma

6,95

Kapsalon kip met saus naar keuze

Bitterballen 6 stuks

2 stokjes met zigeunersaus

Met ham, gebakken ei en satésaus

2,50

2,30

12,95

met mayonaise, gebakken champignons en ui

Boerenbrok

Kaassoufflé

Shaslicks

6,95

8,50

12,95

12,45

Patat hete kip

Kapsalon shoarma met saus naar keuze

Karbonade

Halve haan

met pepersaus, gebakken champignons en ui

2,30
2,30

3 stokjes met satésaus, geroosterde uitjes en cassave kroepoek

9,95

Frikandel
Kroket

12,95

Patat ossenhaasreepjes

met knoflooksaus, gebakken champignons en ui

15,95

Kipsaté

met satésaus, gebakken champignons, ui, spek en doperwten

Patat shoarma

Spareribs
Met gebakken champignons, ui en warme saus

5,50

Broodje avocadoburger

15,95

Met gebakken champignons, ui, kruidenboter en warme saus

Snacks

Borrelhapjes

Sauzen
Portie mayonaise, curry of ketchup

0,50

Portie overige sauzen:

0,80

speciaal, joppie, jamballa, saté, oorlog, knoflook, chili

Beker middel alle sauzen

1,50

Kipfiletnuggets

6 stuks

3,30

Beker groot alle sauzen

2,00

Kipfingers

6 stuks

3,50

Champignon-, zigeuner- of pepersaus

2,00

Kaasstengels

6 stuks

3,30

Kipschnitzel

6,25

Bourgondische bitterballen

6 stuks

3,90

Karbonade

6,25

Plates worden geserveerd met friet, mayonaise en rauwkost

Vlammetjes

6 stuks

3,30

Kogelbiefstuk met champignons en ui

9,45

Bij warme saus keuze uit champignonsaus, zigeunersaus,

Mini-loempia’s

6 stuks

3,30

Ossenhaasreepjes met champignons en ui

7,95

satésaus of pepersaus

Mini-kaassoufflés

6 stuks

3,30

Varkenshaas met satésaus

7,95

Aardappelwedges in plaats van friet meerprijs € 1,35

Hotwings

5 stuks

5,00

Spareribs

9,50

Chickenstrips

3 stuks

3,75

Slaatje

2,95

Bittergarnituur diverse soorten luxe

6 stuks

3,60

Los zacht wit bolletje

0,85

Met gebakken champignons, ui en knoflooksaus

Nacho’s

7,50

Met guacamole, zure room, tomatensalsa, kaas en tomaten

Schaal bittergarnituur met sausjes
25 stuks diverse soorten

15,00

50 stuks diverse soorten

27,50

100 stuks diverse soorten

50,00

Vegetarisch
Groentekroket

2,20

Kaaskroket

2,20

Bamischijf

2,00

Kaassoufflé

1,90

Loempia

3,35

