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Na 12 jaar begon het toch weer te

klein meisje van om in de voetsporen

kriebelen en opende Sabina opnieuw een

te treden van opa & oma Potter. Zij

kaaswinkel. Dit keer met broodjes en dat

hadden een zuivelwinkel met slijterij in

bleek een succes. De broodjes kregen een

de Dalemsestraat. Als kleindochter was

eigen locatie tegenover de kaaswinkel.

het Sabina’s droom om ooit een eigen

Het pandje werd te klein, Brasserie

kaaswinkel te openen. Haar droom werd

Kaeswienkeltje opende opnieuw haar

werkelijkheid en ze opende haar eerste

deuren op de Kaaij. De kaaswinkel vindt

kaaswinkel in de Dalemsestraat. Ze werd

u vandaag de dag op Eendrachtsweg 13a.

mama en stopte na een tijd met de winkel

Alle producten die u in de Brasserie proeft

om zich op de tweeling te kunnen richten.

zijn te koop in de kaaswinkel. Eetsmakelijk!
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VOORGERECHTEN
Zuppa di pomodoro | 6.75
Met brood en smeersels
» Selva Volpina «

Seizoenssoep | 7.50
Met brood en smeersels
» Selva Volpina «

Kies een lekker
smeersel uit
onze wienkel!
Oliviana | Kruidenboter | Aioli | Zeeuwse
olijfolie met zeekraal | Pesto | Tapenade

Brood met smeersels | 5.75
» Ramarro Catarretto «

Carpaccio | 13.75

Scampi’s | 13.75

Met sla, Grana Padano, zongedroogde tomaatjes,

Met gepofte tomaatjes in tuinkruiden-looksaus

zadenmix en truffelmayo

» Terroir Grinou «

» Selva Volpina «

De bovenste plank | 7.50 p.p.
Vispaletje | 14.25

Laat u verrassen door delicatessen uit

Met gerookte zalm, forel, mosselen en

onze Kaeswienkel

Hollandse garnaaltjes

» Selva Volpina «

» L’Incontournable chardonnay «

ALLERGIE?
Vraag naar onze allergenenkaart.

HOOFDGERECHTEN

Rumpsteak | 20.25

Al onze onderstaande gerechten worden

Met seizoensgroenten

geserveerd met friet en een frisse salade

» Tricana Tinto «

Kipsaté | 16.75

Sliptongetjes | 19

Met atjar tjampoer en kroepoek

In roomboter gebakken, geserveerd met tartaarsaus

» L’Incontournable, Pinot noir «

» L’Incontournable, Chardonnay «

Huisgemarineerde spareribs | 19

Kibbeling | 17

Met Tex-Mexkruiden en maiskolf, keuze uit zoetzuur of spicy

Geserveerd met tartaarsaus

*specialiteit van het huis / » Selva Volpina «

» L’Incontournable, Chardonnay «

Hamburger American Style | 16

Pasta pesto | 16.50

Italiaanse pita met bacon, cheddar, tomaat, komkommer,

Met kip, pesto, paddenstoelen, gepofte tomaatjes

american garlic sauce en gefrituurde uienringen

en Parmezaanse kaas in een kruidige roomsaus

» Tricana Tinto «

» Negroamaro Colle al Vento «

Vegaburger American Style | 16

Pasta zalm | 20.50

Italiaanse pita met cheddar, tomaat, komkommer,

In roomboter gebakken zalmmoot in een

american garlic sauce en gefrituurde uienringen

dille-dragonsaus

» Tricana Tinto «

» Terroir Grinou, Sauvignon blanc «

Jägerschnitzel | 19.25

Pasta vega | 15.25

Met champignons, ui, spek en seizoensgroenten

Met gegrilde groente en tuinkruiden-looksaus

» L’Incontournable, Pinot noir «

» Minval Rosé «

DESSERTS
Crème brûlée | 7
Met bol vanille ijs en slagroom
» Muscat de Beaumes de Venise «

Zeeuwse babbelaarparfait | 7
» Cineo Sentido late harvest tinto «
HUISGEMAAKT

KAESPLANK
uit eigen winkel
7.50

Vanille ijs | 7
Met aardbeien uit de streek en slagroom
» Muscat de Beaumes de Venise «

Coupe Romanoff | 7
» Muscat de Beaumes de Venise «

» Kopke, Ruby port «

Voor bij de borrel
Portie bitterballen (9 st) | 8

BORRELPL ANKEN

Portie frikandelletjes (9 st) | 5.90

Vanaf 2 personen te bestellen

Portie minisnacks (18 st) | 11.80

De bovenste plank | 7.50 p.p.
Laat u verrassen door delicatessen uit onze
Kaeswienkel
Stoere plank | 12.50 p.p.
Spareribs, gehaktballen, klein bittergarnituur,
kipspiesen, oude kaas en noten
Uut-de-zee-plank | 16.95 p.p.
2 vissalades, torpedogarnalen, Hollandse garnalen,
mosselen, forel, kibbeling en flatbread

Portie vlammetjes (9 st) | 8
Portie vegetarische loempia’s (9 st) | 7
Spicy nacho’s | 9.50
Pikant gehakt, cheddar,
crème fraîche en guacamole
Brood met smeersels | 5.75

High-tea
Een feestje!
Minimaal 2 dagen van tevoren
bestellen vanaf 2 personen.

DR ANKEN
Frisdranken
Coca-Cola 20cl | 2.75

Fuze Peach hibiscus | 2.95

Latte macchiato | 3.25

Coca-Cola 33cl | 3.50

Siroop voor de kids | 1.50

Latte Special | 5.25

Coca-Cola zero 20cl | 2.75

Fristi | 2.75

siroopje + 0.25

Coca-Cola zero 33cl | 3.50

Chocomel | 2.75

Espresso | 2.75

Fanta Orange 20cl | 2.75

Minute Maid Sinaasappelsap | 2.75

Dubbele espresso | 4.25

Fanta Cassis 20cl | 2.75

Minute Maid Appelsap | 2.75

Irish Coffee | 7.50

Sprite 20cl | 2.75

Spanish Coffee | 7.50

Chaudfontaine Still 25cl | 2.75

Italian Coffee | 7.50

Chaudfontaine Bruisend 25cl | 2.75
Chaudfontaine Still 75cl | 6.50

Koffie & thee

Chaudfontaine Bruisend 75cl | 6.50

Koffie | 2.50

Fïnley Tonic 20cl | 2.95

Thee | 2.50

Fïnley Bitter Lemon 20cl | 2.95

Verse munt thee | 3.25

Fïnley Ginger Ale 20cl | 2.95

Verse gember thee | 3.25

Verse sinaasappelsap klein | 3.50

Fuze sparkling | 2.95

Koffie verkeerd | 3

Verse sinaasappelsap groot | 6.50

Fuze green | 2.95

Cappuccino | 3

Verse sappen

BIEREN
Van ‘t vat
Hertog Jan Pilsener | 2.75

Hertog Jan Tripel | 4.90

Hoegaarden Radler Citrus 0.0 | 3.75

Volle smaak met een

Moutig tot zoet van smaak,

Een Radler met een zachte

aangenaam bittere afdronk. 5,1%

met een zachte bitterheid. 8,5%

verfrissende smaak van

Hertog Jan Weizener | 3.75

Hertog Jan Grand Prestige | 5.25

Verfrissend tarwebier met een

Moutig tot zoet van smaak,

Leffe Blond 0.0 | 3.50

robuuste volle smaak. 5,7%

met een zachte bitterheid. 10%

Delicate smaak van kruidnagel

Leffe Blond | 4

Pauwel Kwak | 4.75

Zacht, moutig en fruitig.

Een fruitig bier met een

Met tonen van vanille. 6,6%

zoethout accent en een licht

Jupiler 0.0 | 3

bittertje in de afdronk. 8,4%

De verfrissende smaak van

Hoegaarden Citrus. 0,0%

en vanille met een fijne

Op de fles

Tripel Karmeliet | 5

Jupiler Pilsener | 2.95

Verfrissend, fruitig en kruidig

Toegankelijk en verfrissend,

met tonen van banaan,

met een tijke moutsmaak. 5,2%

sinaasappel en vanille. 8,4%

Hertog Jan Dubbel | 4.50

Leffe Ruby | 4.75

Rijk, moutig karakter met een

Kruidig, fruitig en bloemig

zoete, warme afdronk. 7,3%

met tonen van hout. 5,0%

gerookte toets. 0,0%

Jupiler met 0% alcohol.

Desperados | 5 | buckets 22.50

WIJNEN
Aperitief

Cava Louis de Vernier Brut,
Spanje, 18,7 cl | 6.50

Wit

Ramarro, Catarratto, Sicilië, Italië | 4.95 | fles 18		
Druif: Catarratto				

Druiven: Xarello, Macabeo &

De wijn heeft een lichte stro gele kleur, hij is aromatisch met delicate

Parellada

tonen van verschillende kruiden en citrusfruit. De wijn is smaakvol en

De Cava heeft een lichte

verfrissend met rijk gevuld tropisch fruit als ananas en citrusfruit, dit

stro-gele kleur met hel-

gecombineerd met kruidigheid geeft een smaakvolle afdronk.

dere groene reflecties.
De smaak is aangenaam

L’ Incontournable, Chardonnay, Bourgogne, Frankrijk | 4.50 | fles 18.50

sprankelend, fruitig en

Druif: Chardonnay

erg verfrissend met

Mooie helder gele kleur met goud omringt. In de geur frisse fruittonen

aroma’s van hazelnoot,

als citrusfruit en appel welke mooi in balans zijn met een romig karak-

kruisbessen, mango en

ter. In zijn smaak een licht vettige structuur. Zeer toegankelijk

citrusfruit gevolgd door

en smaakvol.

een prettige rijke lange
afdronk.

Tolltraum, Duitsland | 4.25 | fles 18			
Druif: Riesling, Müller-Thurgau & Elbling
Blanke licht gele kleur met frisse zachte fruit geur, in zijn smaak rijp
wit fruit, appel, vlierbloesem in combinatie met wat citrusfruit. Niet
heel krachtig, maar lichtvoetig, sappig en een elegant zoetje met in de
afdronk een aangenaam verfrissend zuurtje.

Chiaro di Luna Pinot Grigio, Italië | 4.50 | fles 19
Druif: Pinot Grigio

Rose

Minval Rosé, Languedoc,
Frankrijk | 4.25 | fles 18

De kleur is stro geel met groene reflecties. Hij heeft een elegante

Druif: Grenache, Cinsault &

stuivende geur met impressies van witte bloemen, kruiden en rijp

Syrah 			

wit fruit. De wijn is complex en rijk gestructureerd met een mooi

Typerende druivenrassen

mond vullend pallet is hij droog met licht vettige structuur in een

voor het Midi-wijngebied

lange afdronk.

Languedoc. Deze rosé is
expressief gefruit waarbij

Terroir Grinou Sauvignon Blanc, Frankrijk | 4.50 | fles 19

duidelijk kersen en aalbes-

Druif: Sauvignon Blanc

sen herkenbaar zijn. Een

Een kristalachtige kleur met bleke tinten. De geuren van tropisch

mediterrane die soepel

fruit als ananas en grapefruit gecombineerd met de aroma’s van

is en toegankelijk met

steenvruchten als perzik en nectarine en de geuren van zoete

een aanstekelijk elegante

bloemen als kamperfoelie, vlierbloesem en jasmijn. In zijn smaak

frisheid. In de afdronk zijn

is de wijn levendig droog met structuren van limoen en citroen

zacht en verfijnd kruiden-

met erdoor verweven nuances van vlierbloesem en perzik.

accenten te herkennen.

In de afdronk een langdurige frisheid.

Rood

Selva Volpina, Merlot, Umbrië, Italië | 4.25 | fles 18		

Negroamaro Colle al Vento,

Druif: Merlot				

Italië | 4.95 | fles 21.50

Zijn kleur is intens rood met paarse tinten erdoor verweven, zijn

Druif: Negroamaro

geur is fruitig met lang aanhoudende fruittonen. In zijn smaak is

Een donkere volle rode wijn

hij evenwichtig en harmonieus met een langdurige ronding in de

met in het aroma duidelijk

mond. De afdronk is plezierig.

waarneembare tonen van
cassis, zwarte bes, aalbes

Tricana Tinto, Portugal | 4.95 | fles 21			

en een lichte hint van een

Druif: Touriga Nacional, Alfrocheiro & Tinta Roriz

vers kruidenboeket. Gecon-

Mooie dieprode kleur met paarse tonen. Zijn aroma’s zijn gevuld

centreerde rode wijn met

met wilde bessen en specerijen. De smaak is jeugdig met veel fruit

veel kruidigheid en gekonfijt

en met ronde tannine in de afdronk is hij lang en zacht.

fruit in het aroma. De smaak
is vol, rond en zwoel: de

L’Incontournable Pinot Noir, Frankrijk | 4.25 | fles 18.50
Druif: Pinot Noir
Diepe robijnrode kleur met een tint van paars erdoor verweven.
De geur is charmant met zeer veel fruit van overheersend cassis
en rode vruchten gecombineerd met de specifieke Pinot Noir
kenmerken, aardse tonen. In zijn smaak heeft hij een zachte
structuur en een delicate lange afdronk.

afdronk krachtig en stevig.

Port

Kopke, White port | 4.25			
Druif: Touriga Francesa, Tinta Roriz, Touriga
Nacional & Tinta Barroca.
Een witte port die zeer plezierig is, gemaakt
van diverse druivenrassen. Prachtige donker
goud geel van kleur. Zijn smaak is elegant
zoet en heeft een fijn droge toets, gekoeld
serveren.
Kopke, Ruby port | 4.25			
Druif: Touriga Francesa, Tinta Roriz, Touriga
Nacional & Tinta Barroca.
Een port met flesrijping waarbij de wijnmaker probeert de verandering van de diepe
rode kleur (robijnrood) tegen te gaan en
daarbij de fruitigheid en de kracht van de
jonge wijn tracht te behouden.

