KIDS
Pannenkoek				€ 4,50

1 medium pannenkoek met poedersuiker			

Saté						€ 5,00

1 stokje kipsaté met satésaus en frites met appelmoes

Schnitzel 					€ 7,00

Gepaneerde varkensfilet schnitzel (80 gram) en frites
met appelmoes

@Home!

Frikandel					€ 5,00

1 frikandel met mayonaise en frites met appelmoes

Kroket					€ 5,00

1 rundvleeskroket | mayonaise | frites & appelmoes

Krokante kipnuggets			

€ 5,00

5 kipfilet snacks | mayonaise | frites & appelmoes

Snack frikandel				€ 1,75
Snack kroket				€ 1,75
NAGERECHTEN
Apfelstrudel				€ 4,75
ruime portie | bakkerij Bekkers |
vanillesaus | slagroom (apart)

Chocolademousse			€ 3,75
bruine chocolademousse | schuimpjes
crunch | slagroom (apart)

Bestellen kan via onze nieuwe website:

per januari 2021

TAKE AWAY & DELIVERY
voor de lekkerste gerechten
en kindermenu’s
bestel via onze nieuwe website:
www.OnsCaffeej.nl
telefonisch bestellen kan ook:
0413 - 25 19 34

www.OnsCaffeej.nl

vrijdag, zaterdag & zondag geopend
van 17.00 tot 20.30 uur

Telefonisch bestellen kan eventueel ook via:

Take Away is blijvend na opening van de reguliere

0413 - 25 19 34
vrijdag, zaterdag & zondag geopend
van 17.00 tot 20.30 uur

bedrijfsvoering van Stadscafé Ons Caffeej!
Delivery zal vanaf dan vervallen.
Ons Caffeej

Markt 9-11

5401 GN Uden

VOORGERECHTEN
Brood garnituur				€ 3,75

huisgeslagen kruidenboter met verse kruiden |
donker brood | wit brood

Tomatensoep (FAVORIET)		

€ 5,00

de lekkerste van Uje | verse prei | room | kipfilet

Uiensoep					€ 5,00

huisgemaakt | gegratineerde kaascroutons

Gevulde Portobello			

€ 7,75

rucola | gevuld met pittig gehakt |
chilisaus | gegratineerd

Carpaccio van Ossenhaas

€ 8,75

ossenhaas | groene pesto | pijnboompitten |
Gran Padano rasp

HOOFDGERECHTEN
Kipsaté					€ 14,25
huisgemarineerde malse kipfilet | satésaus |
kroepoek | gebakken uitjes

OC-burger				€ 12,75

HOOFDGERECHTEN
Fish & Chips				

€ 12,50

Andijviestamp met gehaktbal

€ 12,00

Varkenshaas medaillons 		
in champignonroomsaus

€ 14,75

Boeuf Bourguignon			

€ 14,25

gebakken lekkerbekje | ravigotesaus

andijviestamp | gehaktbal 200 gram! |
eigen jus | mosterd (apart)

malse varkenshaas | champignonroomsaus
stoof van rundvlees | eigen jus |
smeuïge aardappelpuree

Vegetarisch				€ 11,50

Portobello gevuld met bladspinazie en kaasrisotto
hoofdgerechten worden standaard geserveerd met salade
& frites met mayonaise (indien niet anders vermeld) - keuze
frites, aardappelmousseline of andijviestamppot
naar keuze te wijzigen

burger van de plaat | sesambroodje | sla |
augurk | rode ui | tomatenketchup |
gebakken ei | bbq-saus (apart)

EXTRA’S
Side Salade (portie 2 personen)

€ 3,75

gepaneerde varkensfilet met
gehakt schnitzel (220 gram) | jägersaus (apart)

Warme groenten			

€ 3,00

Boerenschnitzel				€ 15,50
Wiener schnitzels			

€ 12,25

gepaneerde varkensfilet schnitzel
(160 gram (2 x 80 gram)) | ravigotesaus | citroentje

Wiener schnitzel EXTRA		

€ 3,25

Spareribs 1 stronk			

€ 15,75

Spareribs ½ stronk EXTRA		

€ 5,25

(alleen te bestellen i.c.m. ‘n volwaardig hoofdgerecht)
de lekkerste van Uje | huisgemarineerd | bbq-saus
(alleen te bestellen i.c.m. ‘n volwaardig hoofdgerecht)

gemengde groene salade | rauwkostsalade |
croutons | zonnebloempitten
sperziebonen (portie 250 gram)

Puntzak frites				€ 3,75
puntzak frites | mayonaise

Champignonroomsaus (portie 150 cc.) € 2,25
Pepersaus (portie 150 cc.)			€ 2,25
Jägersaus (portie 150 cc.)			€ 2,25
Ravigotesaus (portie 75 cc.)			€ 1,25
Aioli (portie 75 cc.)				€ 1,25

