
ENNENOORD
1 9 4 0

 café  D
Avondkaart
VAN 16:30 TOT 20:30



* ONZE SOEPEN WORDEN GESERVEERD MET BROOD & KRUIDENBOTER

Tomatensoep
Pomodori tomaten / basilicum / bieslook / room.

 
Goulashsoep
Paprika / champignon / uien / runderstoofvlees.

Tom Kha Kai
Thaise kippensoep / kokos / kip / bosui / shi-take.

 
5,00

6,00

 
 
6,00

 
6,50

 
 
7,50

 
 
7,50

Focaccia brood 
Huisgemaakt brood met luchtige aioli en kruidenboter.

5,50** LEKKER VOOR D’RBIJ!

Klein Groot

  

   HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD DIT AAN ONS, DAN ZULLEN WIJ HIER REKENING MEE HOUDEN.
Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.

Soepen



* ONZE SALADES WORDEN GESERVEERD MET BROOD & KRUIDENBOTER

* ONZE KOUDE GERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET BROOD & KRUIDENBOTER

Salades

15,50 
 

 
15,50 

 
 
14,50

13,00  

 
 
13,00 

14,00

Tonijn tataki  
Kort geschroeide tonijn / wakame / komkommer / cherry tomaat / 
soja marinade / wasabi dressing / frisse sla. 

Beef tataki   
Kort geschroeide beef / radijs / komkommer / gekookt ei / edamame / 
kruidendressing / sesam mayonaise.

Geitenkaas      
Gegratineerde geitenkaas / frisse sla / honingdressing / olijven /
cherrytomaatjes / komkommer / pecannoten.

Carpaccio          
Gerookte rundercarpaccio / cherrytomaatjes / geroosterde pitten / 
rucola / parmezaanse kaas / truffelmayonaise.

Steak tartaar          
Gepocheerd ei / augurk / zilveruitjes / brioche / mosterd creme / mizuna.

Gemarineerde zalm        
Gravad lachs dun gesneden / quinoa / radijs / komkommer / kervel.

Koude gerechten



 Poké Bowls

Tonijn tataki  
Kort geschroeide tonijn / edamame / komkommer / gemarineerde wortel / 
wakame / wasabi mayonaise / wasabi crunch.

 
Beef tataki
Kort geschroeide bief / radijs / edamame / gemarineerde wortel / 
komkommer / sesam mayonaise / nori crunch.

Gado Gado
Tofu / snijboon / omelet / gemarineerde wortel / 
pinda creme / pinda crunch.

 
16,00

 
 
 
15,00

 

14,00

“Al onze gerechten zijn met de grootste zorg samengesteld. 
Helaas kunnen wij daarom niet altijd afwijken van ons receptuur!”



* TE BESTELLEN TOT EN MET 13 JAAR.

Kinderpizza 
Mini pizza Margherita.

Kinder Kipnuggets 
6 stuks kipnuggets / frietjes / mayonaise / appelmoes.

Kinder Frikandel 
Frikandel / frietjes / mayonaise / appelmoes.

Kinder Kroket 
Kroket / frietjes / mayonaise / appelmoes.

Kibbeling 
6 stuks kibbeling / frietjes / mayonaise / appelmoes.

Poffertjes 
12 stuks poffertjes / appelstroop / honing / poedersuiker.

Mini hamburger 
Mini rundvleesburger / kaas / brioche broodje / ketchup / 
frietjes / mayonaise.

7,00

 
 
8,50

 
 
7,50

 
 
7,50

 
 
9,50

6,50

10,00

Kindergerechten

= VEGETARISCH



* ONZE VLEESGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRIETJES

Kipsaté 
 
Gemarineerde kip / atjar / gebakken uitjes / kroepoek / rauwkost / 
satesaus / frietjes / mayonaise.

Schnitzel 
 
Klassiek gepaneerde varkensschnitzel geserveerd met warme groenten  
en paddenstoelensaus.

Hamburger 
 
Rundvleesburger / mozzarella / komkommer & bacon salade / tomaat / 
kropsla / hamburger bun.

Short-Rib  

Runder-rib van de grill met een rode wijn- rozemarijnsaus
en warme groenten.

Spare - Ribs 

Huisgegaarde ribs in Bbq-whiskey marinade met rauwkost en bieslook aioli.

 
17,00

 

 
17,50

 
 
 
 
17,00

 
23,00

 
 
 
 
23,50

Vleesgerechten

** VAN DE GRILL!

** VAN DE GRILL!



 

 * ONZE VEGETARISCHE GERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRIETJES

 * ALS AANVULLING OP JE KEUZE, MAAR OOK VOOR D’RBIJ!

Vispannetje
Diverse soorten vis / vissaus / diverse groentjes / krieltjes / 
focacciabrood / gegratineerd met Parmezaanse kaas.

21,50

Visgerechten

No Beef Burger 
 
100% vegetarische burger / mozzarella / komkommer salade / tomaat / 
kropsla / hamburger bun / frietjes / mayonaise.

Warme groenten 

Portie frietjes met mayonaise

Frisse gemengde salade

16,50

4,50

3,50

4,50

Vegetarische gerechten

Bijgerechten



Tiramisu
Huisgemaakt / dulce de leche / mascarpone / limoncello / espresso.

Dame Blanche 
Vanille roomijs / warme chocoladesaus / wafeltjes / slagroom.

Aardbeien 
Verse aardbeien / aardbeien roomijs / vanille roomijs /
aardbeiensaus / slagroom.

 
Cheesecake
Huisgemaakt / roomkaas / hazelnoot /witte chocolade / yuzu / feulletine.

Creme brulee  
Creme anglaise / gekaramelliseerde suiker / vanille roomijs / slagroom.

Kaasplankje
4 Europese kazen / rozijnenbrood / appelstroop / honing.  

Kinderijsje
Vanille roomijs / knettersuiker / chocoladesaus / slagroom.
*Inclusief een kids beker om mee te nemen!

*ALS AFSLUITER VAN EEN “GOEDE” MAALTIJD.

8,00

7,00

 
 
8,00

 
 
 
8,50

 
 
8,50

11,00

 
 
6,00

Desserts

** VOOR DE KLEINTJES!



Elke vrijdag is het Tapas Friday vanaf 16:30!
Kom bourgondisch genieten van diverse koude en warme gerechtjes!

Wil je Weten 
Wat het 

tapas Friday 
menu van deze 

Week is? 

scan dan snel 
deze Qr-code! >>

Tapas Friday á 32,50 p.p.*

 Een 10-tal kleine mediterraanse gerechtjes, 
geserveerd in meerdere rondes om samen te delen!

Dat maakt Tapas Friday zo bijzonder. Dan ga je écht samen uit eten!
In samenhang met een wekelijks wisselend menu blijft het verrassen.

De keuze is nu aan jou,
Ga jij op vrijdag voor de avondkaart, of ons Tapas Friday menu?

Hasta el viernes! 

* Tapas Friday is enkel per tafel te bestellen.
* Tapas Friday is enkel op reservering. Reserveren kan tot 15:00 u., dezelfde dag.



Kom jij ons team versterken?
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

BEKIJK AL ONZE VACATURES OP:

www.cafedennenoord.nl/vacatures

SOUS - CHEF (28 - 38 U.) 

ZELFSTANDIG WERKEND KOK (24 - 38 U.) 

MEDEWERKER BEDIENING (PARTIME / FULLTIME) (20 - 38 U.) 

MEDEWERKER BEDIENING (OPROEP) (4 - 24 U.) 

AFWASSERS (OPROEP) (4 - 8 U.)


