
Bent u allergisch of eet u liever vegetarisch? Geef het bij ons aan dan kunnen wij hier rekening 
mee houden. 
 
www.kaapflevo.nl  036-5236075 Strandweg 165 3891 AK 

 

Lunchkaart KaapFlevo 12.00 – 16.00 uur 

 
Tosti’s en ovenbroodjes 
Tosti ham en kaas met ketchup               €  4,25 
Ovenbroodje Hawaï met ham, kaas, ananas en cajunkruiden           €  6,25 
Ovenbroodje Frans met brie,  ham, honing, tijm en honing mosterd saus                     €  6,95 
 

Wraps 
Gerookte zalm met roomkaas, rucola, uitjes en kappertjes                        €  8,50 
Kippendij met cheddar, een frisse salade, rucola en kerriesaus                       €  8,50 
 

Belegde broodjes (keuze uit wit of bruin brood) 
Hummus met gegrilde groenten en geitenkaas              €  7,25 
Carpaccio met Parmezaanse kaas, pijnboompitten en truffelmayonaise                       €  8,95 
Tonijn met ei, uitjes, rucola, kappertjes en yoghurtdressing            €  8,95 
 
Salades (worden geserveerd met een broodje) 
Geitenkaas met cherrytomaten, appel, witlof, walnoten en            €  9,95 
honing mosterd dressing 
Caesar gegrilde kip, met romanasla, spekjes, ansjovis, Parmezaanse kaas                     €  9,95 
en kaasdressing 
Gerookte zalm met komkommer, uitjes, kappertjes en yoghurtdressing                       € 10,95 
 
Warme gerechten 
Tomatensoep met een broodje              €   5,50 
12 uurtje één broodje Van Dobben kroket en een kommetje tomatensoep                 €   8,50 
Twee Van Dobben kroketten met friet of brood en een salade                      €   8,50 
Fish & chips kabeljauw met friet, een frisse salade en remoulade saus                     € 12,95 
Chefsburger dubbele black angus burger met spek, gebakken ei, brie,                      € 14,95 
een frisse salade en friet 
 
IJs 
IJskoffie espresso, softijs, karamelsaus en slagroom           €   3,50 
Kinderijsje twee verschillende smaken ijs, spikkels en slagroom                      €   3,95 
Cheesecake met vanille ijs en aardbeiensaus            €   5,95 
Sorbet verschillende smaken ijs met vers fruit                         €   6,50 

http://www.kaapflevo.nl/


Bent u allergisch of eet u liever vegetarisch? Geef het bij ons aan dan kunnen wij hier rekening 
mee houden. 
 
www.kaapflevo.nl  036-5236075 Strandweg 165 3891 AK 

 
Dinerkaart KaapFlevo 17.00 – 21.00 uur 

 
Voorgerechten (salades worden geserveerd met een broodje) 
Gemengde olijven volgens eigen recept gemarineerd            €   2,95 
Tomatensoep met een broodje               €   5,50 
Plankje brood met kruidenboter, tapenade en aioli            €   6,50 
Carpaccio salade met Parmezaanse kaas, pijnboompitten en truffelmayonaise           €   9,95 
Geitenkaas salade* met cherrytomaten, komkommer, witlof, walnoten                       €   9,95 
en een honing mosterd dressing 
 Parmezaanse kaas en kaasdressing 
Gerookte zalm salade* met komkommer, uitjes, kappertjes en yoghurtdressing         € 10,95 
* Deze salades zijn ook als maaltijdsalade te bestellen voor € 5,00 extra. 
 
Hoofdgerechten 
Fish & chips kabeljauw met friet, een frisse salade en remoulade saus           € 12,95 
Chefsburger dubbele black angus burger met spek, gebakken ei, brie,            € 14,95 
een frisse salade en friet 
Gegrilde groenten op broodje  (vegetarisch) gegratineerd met geitenkaas,                   € 14,95 
walnoten en hummus 
Kaapse kipsaté spies van kippendij met atjar, kroepoek, zoet zure             € 15,95 
komkommer, ananas en friet 
Spareribs met een frisse salade, friet en diverse sausjes              € 17,95 
Schnitzel met een frisse salade, friet en champignonsaus              € 17,95 
 
Kinderkaart (kindergerechten worden geserveerd met ketchup, mayonaise, 
appelmoes, een frisse salade en friet) 
Kroket                    €   6,95 
Kipnuggets                   €   6,95 
Vissticks                    €   6,95 
Mini frikandellen                  €   6,95 
Kinderburger één black angus burger belegd met kaas en tomaat                  €   9,95 
 

Desserts 
IJskoffie espresso, softijs, karamelsaus en slagroom            €    3,50 
Kinderijsje twee verschillende smaken ijs, spikkels en slagroom                       €    3,95 
Cheesecake met vanille ijs en aardbeiensaus             €    5,95 
Sorbet verschillende smaken ijs met vers fruit                          €    6,50 

http://www.kaapflevo.nl/

