lunch to share
Een gevarieerde Mediterrane lunch om te delen
1 gang - € 9,50 p.p.
stevige salade
platbrOOd met dips
soepje

Catootje aan de Markt maakt
alle gerechten vers en veelal
met biolgische producten.
Heb je een allergie, laat het ons
weten. Daar houden we graag
rekening mee !

Salade

2 gangen - € 13,50

geROOSTERDE POMPOEN

€ 8,25
met walnoten, granaatappel
en tahin-yoghurtdressing (kan ook vegan)

met tAArtplankje na

Met huisgerOOkte gans

brOOdjes

€ 9,50

ingelegde pruimen en pastinaakchips

gebaKKen paDDenstoelen

€ 6,75
met gorgonzola en spinazie op zuurdesembrood
Libanese kip
€ 7,50
met labneh en rode-uicompote
friTTata met geitenkAAs

€ 7,75

huMMus met zoete peper

€ 6,75

piZZa
pita-piZZa

€ 5,50
naar wens met tomaat, ham, Parmezaanse
kaas of alleen groente

met amandelen en gegrilde paprika
met gegrilde groente

Soep
Heb je geen zin om te koken, of wil
je wat lekkers mee voor
onderweg? Dat kan bij Catootje
aan de Markt: bijvoorbeeld koffie
of broodjes, maar je kunt ook een
complete maaltijd mee naar huis
nemen.
Vraag naar onze to-go kaart!

geserveerd met brood en boter
BouIIlabaiSSe

€ 8,95

met vongole en witvis
De soep van de dag

€ 5,25

KoFFie, thEE en chocolade

krAAnwater

Puro koffie, een biologisch en fairetrade koffiemerk
ESPRESSO enkel / dubbel

€ 2,25 / 3,10

KOFFIE
CAPPUCCINO met koe- / sojamelk

€ 2,35

In Nederland komt er water van
fantastische kwaliteit uit de kraan.
Bij Catootje aan de Markt mag je dit
zelf tappen. We hebben er een
speciaal fonteintje voor.

€ 2,70 / 2,85

KoFFie verkEErd

€ 2,85

LATTE maCChiato

€ 2,85

Bier van de tap

espreSSo maCChiato

€ 2,85

Chateau Neuburg

THEE

€ 2,15

€ 3,60
Seizoensbier van de tap € 3,60

VERSE MUNT- / gemberthEE met citroen € 2,75
CHAI LATTE

€ 2,95

TONY’s CHocolademelk koud / warm € 2,85 / 3,10
met slagroom € 0,30

FRIS
ICETEA

€ 2,45

COCA COLA

€ 2,45

Naturfrisk

€ 2,85

FRITZ

€ 3,00

regular of light
biologische frisdrank: gingerale, vlierbloesem
framboos, tonic, bitterlemon, mint, lemonade, orangeade
appelschorle, citroenlimonade, rabarber
Earth water bruis glas/fles 750 cl
mineraalwater uit Drenthe

Huiswijn

vraag ook naar onze wijnkaart
Glas ROOd/wit/rosé
Fles
Karaf 0,5 ltr

€ 3,65
€ 18,50
€ 12,00

TAART en ander zoets

Wij hebben een wisselend aanbod aan
taarten, omdat we ze zelf bakken.
Eet je liever glutenvrij? Leuk, want
daar hebben wij ook rekening mee
gehouden. Vraag naar het aanbod of
kijk in de vitrine! 3,50 per punt

€ 2,10 / 4,25

Schulp troebel appel-/perensap

€ 2,85

Verse sinAAsaPPelsap

€ 3,10

volg CatOOtje AAn de Markt
op FacebOOk!

