
Allergie? Laat het ons weten!

Broodjes
Tosti royale 

en Clubs
Met ei

LunchLunch
Broodje van de dag 
thee, fris of tapbier

Gerookte zalm met dille en rode ui

Suri kip met komkommerzuur  

Veggie met champignons, paprika en ui 

Gezond met ei, kaas, tomaat en sla    

Carpaccio rauwe runderlende, rode ui, pesto, 
parmezaanse kaas en pijnboompitten

Kaas

Ham, kaas, tomaat

Mozarella  pesto, tomaat

Tosti royale: Clubsandwich: 

Gegrilde kip

Veg

Uitsmijter met ham, kaas & 3 eieren 
 op 2 sneetjes brood  

Boerenomelet met paprika, champignons, ui, 
spek & kaas 

Ambtenaartje 3 sneedjes brood met 
gebakken ei   kaas, kroket en een kopje soep          

Standaard belegd met crème fraiche, paprika,
ui, bosui en geraspte kaas

Klassieker
Magere spekreepjes 

Veggie
Champigons, tomaat, olijven & rucola
Pikant
Rundersalami & jalapeños 

BBQ chicken

Gerookte zalm
Zalm, dille & rucola 

Burgers

Allergie? Laat het ons weten!

ZalmHam, kaas

Carpaccio

wist je dat 
Caf  op 2 hét culture  eetcafé in de creatieve 
broedplaats de Voetnoot is? Caf  op 2 is niet 
zomaar een caf  de eigenaren zien het als groot 
atelier. Om de zes weken exposeert een andere 
kunstenaar zijn of haar werk. Ook het werk van de 
mede-eigenaar Patrick Mezas valt 
binnen te bewonderen.

Flammkuchen

Cafe op  burger onze huisgemaakte 
burger met pancetta, gebakken ei, tomaat, 
komkommer en gesmolten kaas  

Vegan burger onze huisgemaakte 
veganistische burger van , champ- 
igons, aubergine en kikkererwten. 
Met paprika, ui, augurk en taugé  

met sla en friet 



DinerBurgers

8.50

8.50

DINER
Spiezen

Standaard geserveerd met een 
groene salade en friet

Kip  
onze beroemde pindasaus

Rund  diamandhaasspies met 
chimichurrisaus

Gamba’s  spies van gamba’s 
met sambasaus

11.75

14.00

14.50

Kidsspiesje  spiesje van 
kipnuggets en frikandel 

6.50

soep en 
salades

Soep van de week geserveerd met 
brood

v.a. 5.00

Gegrildekipsalade met panchetta, 
ui, tomaat, zonnebloempitten & honing-
mosterddressing

8.25

Gerooktezalmsalade met kappertjes 
& citroenmayonaise dressing

8.75

Carpacciosalade rauwe runderlende, 
met rode ui, sla, parmezaanse kaas en 
pijnboompitten

9.50

Flammkuchen
Standaard belegd met crème fraiche, 

paprika, ui, bosui en geraspte kaas

BBQ chicken  
K

Veggie 
Champigons, tomaat, olijven & rucola

8.75

8.50

Klassieker   
Magere spekreepjes 

8.50

Pikant
Rundersalami & jalapeños 

8.50

Gerookte zalm
Zalm, dille & rucola 

9.75

+3.50

wist je dat 
Muziek ook een vorm van kunst is? Caf  op 2 
organiseert de gehele maand verschillende 
evenementen. Van live muziek en karaoke tot aan 
jazz avonden en pub quizzen. 

Wil jij jouw eigen evenement of borrel
organiseren? Dit kan bij Caf op 2.
Wij maken er samen een
leuk feestje van!

Allergie? Laat het ons weten!

Cafeéop burger onze huisgemaakte 
burger met pancetta, gebakken ei, tomaat, 
komkommer en gesmolten kaas  

Vegan burger onze huisgemaakte 
veganistische burger van , champ- 
igons, aubergine en kikkererwten. 
Met paprika, ui, augurk en taugé  

met sla en friet 


