Tevens verzorgen wij ook:
Vergaderingen
Babyborrel
verjaarsdagsfeest
koffietafels
Diverse mogelijkheden
Vraag vrijblijvend
om informatie of een offerte.

www.captainscoffee.nl • Tel. 0114-852600

volg ons op Facebook & Instagram

Openingstijden:
Woensdag en donderdag gesloten
Maandag- dinsdag
Vrijdag - zaterdag - zondag
10.30 - 17.00 u.
Keuken tot 16.30 u.

High tea
€ 24,50 p.p.

High tea is een twee uur durend arrangement.
Kom genieten van een mix van
hartig en zoete lekkernijen uit eigen keuken.
Reserveer een high- tea vooraf.
Maandag, dinsdag of vrijdag.
Het is niet mogelijk tijdens de lunch (12.00-13.30 u.)
een high-tea te reserveren.

Wij hanteren één rekening per tafel.

BELEGDE BROODJES

Broodjes
keuze uit wit of bruin

		
Broodje oude kaas “de luxe”		4,50
met rucola, komkommer en pijnboompitjes
Broodje gezond		5,50
Ham, kaas, groenten, ei, augurk
Broodje gerookte zalm		6,50
Zalm, roomkaas, ui, ei
Broodje preparé		4,50
Broodje martino met preparé,		
5,75
ui, ei, augurk en milde martinosaus
Broodje martino speciaal met preparé, ui, ei,		
6,00
augurk, martinosaus, tabasco en mosterd
Broodje brie met walnoot en honing		
5,50
Broodje kipcurry		4,25
Broodje eiersalade		4,25
Broodje tonijnsalade		5,50
Carpaccio op brood		8,95
met pijnboompitjes, rucola,
Parmezaanse kaas

Tosti’s
Hollands met ham, kaas

5,50

Mexicaans met avocado, cheddar
en tomatensalsa

6,50

Italiaans met salami, pesto, mozzarella
en parmaham

7,50

Scandinavisch met gerookte zalm,
roomkaas en mosterd

7,00

LUNCHGERECHTEN

Uitsmijter met ham of kaas		
Omelet met ham of kaas		
Tomatensoep met brood		

8,00
8,00
6,00

12 uurtje vlees (tot 14.00u)		
Geserveerd met brood, tomatensoep,
1 rundvleeskroket, ham/kaas en spiegelei

9,75

12 uurtje vis (tot 14.00u)
Geserveerd met brood, vissoep,
gerookte zalm, garnalenkroket
Stoverij met friet en salade		
Garnalenkroketten (2 stuks)

dagprijs

14,50
dagprijs

Vleeskroketten (2 stuks)		

9,50

Kaaskroketten (2 stuks)		

10,50

Salade geitenkaas		11,95
met zongedroogde tomaten, walnoten, honing
ei, komkommer en dressing
Salade zalm		12,95
met ui, ei ,komkommer, tomaat,
pijnboompitten en dressing.

ZOETIGHEDEN

KIDS

Pannenkoek		4,50
Wafel		4,50
Poffertjes		4,00
Supplement: slagroom		

1,00

ijs		

1,00

Huisgemaakte appeltaart		

4,50

Captains coffee		8,95
Lungo met appeltaart, ijs, slagroom en likeurtje

IJscoupes
Dame Blanche		

7,50

Coupe Advocaat		9,00

Kinderijsje		
4,50

Tomatensoepje		4,00
Tosti ham/kaas		4,00
Friet met frikandel		6,50

BORRELHAPJES

Portie Zeeuwse oude kaas		5,50
Portie knoflook worst		5,50
Portie venkel worst		5,50
Mix van kaas en worst		5,50
Portie olijven		4,50
Brood met kruidenboter		4,50
Mini kaaskroketten (6 st.)		6,00
Mini garnalenkroketten (6 st.)		

7,50

Bitterballen (6 st.)		5,50
Bittergarnituur (12 st.)		10,50

Borrelplankje		14,50
Kaas, worst, brood met kruidenboter, olijven,
mini kaaskroketjes, mini loempiaatjes

KOFFIE NESPRESSO

KOFFIE NESPRESSO
Ristretto		2,70
De ristretto bevat een sterk gebrande, zuivere Arabica
en heeft een volle body met een cacao-accent
Espresso		2,70
Een espresso is een gebalanceerde en volle koffie
Espresso Doppio		4,80
Dit is een koffie die bestaat uit twee gezette expresso’s
die samengesteld zijn uit Arabica’s. Deze espresso heeft
een aroma waar geroosterde en fruitige accenten in
evenwicht zijn.
Lungo		2,70
Deze Nespresso koffie heeft een licht gebrande blend
van Arabica’s. De zeer aromatische koffie onderscheidt zich
door zijn subtiele bloemachtige noten die doen denken
aan jasmijn.
Espresso Macchiato		2,70
Een espresso bekroond met een heerlijke laagje warm
melkschuim.
Cappuccino		2,80
Een espresso gecombineerd met warme melk en bedekt
met een laag zacht melkschuim
Latte Macchiato		3,75
Een subtiele melange van warme melk, melkschuim
een een espresso
Iced Macchiato		4,00
Een verfrissend recept waarbij een espresso, koud
melkschuim en geschaafd ijs samenkomen tot een
zachte en harmonieuze ijskoffie.
Verkrijgbaar in de smaken vanille of caramel.

THEE&MILK SPECIALS

KOFFIE SPECIALS
Kakelkoffie		4,95
Latte Macchiato met pistache advokaat
en laagje chocoladesaus
Amalatte		4,95
Latte Macchiato met amaretto advokaat
en laagje chocoladesaus
Kakelchoco		4,95
Banaan advokaat, warme melk, pure chocolade
en slagroom

THEE & CHOCOMELK
Warme chocomelk		3,00
Warme chocomelk met slagroom		3,50
Verse muntthee		3,50
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FRISDRANKEN

Fris

Coca Cola | Cola Zero

2,50

Fanta | Sprite | Cassis

2,50

Bitter lemon | Tonic

2,60

Fuze tea sprankling

2,60

Fuze tea green

2,60

Chocomelk | Fristi

2,60

Zeeuwse appelsap

2,80

Verse Jus

4,50

		

0,75 cl

Purezza Premium water still

2,50

6,00

Purezza Premium water sparkling

2,50

6,00

BORREL BIER WIJN

Wijn
Wit Chardonnay
Rood Merlot
Rosé

3,90
3,90
3,90

Cava (flesje 0,20cl)
Sangria Sliertemie rood/wit

6,00
6,50

Bier
Heineken van de tap
Affligem blond van de tap
Affligem tripel
Affligem dubbel
Affligem Belgisch wit
Kriek Lambic
Radler 2.0
Duvel

2,50
4,50
4,75
4,25
4,25
3,80
2,50
4,50

Heineken 0.0
Affligem blond 0.0

2,50
4,25

Aperitief
Aperol Spritz
Porto rood

7,50
4,50

Gin
Bombay
Golden rooster

6,00
8,50

