
 

 

 
Afhaal & Bezorgmenu 
Afhaal te bestellen via 058 - 212 93 93 of info@eetcafespinoza.nl 
Bezorging via UberEats  

Soepen       

Pompoensoep  €6.00    
Pompoensoep met pepita's     
       

Uiensoep  €6.00   Keuze Vegetarisch of Veganistisch 

Uiensoep met kaascrostini     

       

Tom kha kai  €6.00    
Klassieke Thaise kippensoep met kokosmelk en taugé  
       

Voorgerechten     

Gravad Lax  €9.75    
Gravad lax in bietensap gemarineerd met ingelegde groentes en wortel hangop 

       

Couscoussalade  €9.00   Keuze Vegetarisch of Veganistisch 

Couscoussalade met licht gesuikerde peer, gewelde rozijnen en schapenkaas 

       

Vleesgerechten     

Vlaamsche pot  €16.00    
Ouderwets genieten van gestoofd Fries rundvlees met huisgemaakte frites en brandermayonaise.  
Geserveerd met coleslaw. 

       

Spareribs  €20.00   Keuze BBQ, Sweet of Hot 
Onze overheerlijke spareribs met huisgemaakte marinade.  
Geserveerd met rozeval aardappelen en coleslaw. 

       

Entrecote  €21.50    
Entrecote met hete bliksem en een saus van bleu de wolvega kaas.  
Geserveerd met rozeval aardappelen en coleslaw. 

       
 



 

 

 
 
 
Visgerechten     

Zeebaars  €21.00    
Zeebaarsfilet gebakken op de huid met smeuïge risotto en een citroenvinaigrette.  
Geserveerd met rozeval aardappelen en coleslaw. 

       

Regenboogforel  €21.00    
Regenboogforel uit de oven gegaard met thijm en citroen.  
Geserveerd met rozeval aardappelen en coleslaw. 

       

Vegetarische gerechten    

Kaasfondue  €15.00    
Gemaakt van heerlijke streekkazen geserveerd met crudités en brood.  
Geserveerd met rozeval aardappelen en coleslaw. 

       

Risottoburger  €16.00    
Risottoburger geserveerd met little gem, chiogga biet en basilicum mayonaise.  
Geserveerd met rozeval aardappelen en coleslaw 

       

Rode curry  €16.00    
Vegetarische Rode curry van pompoen en zoete aardappel met naanbrood.  
Geserveerd met rozeval aardappelen en coleslaw. 

       

Seitan Wellington €17.50    
Seitan Wellington: seitan met duxelles van champignons in bladerdeeg.  
Geserveerd met rozeval aardappelen en coleslaw. 

       

Nagerechten      

Apfelstrudel  €6.50   Keuze Vegetarisch of Veganistisch 

Appelstrudel met vanillesaus     
       

Speculaas cheesecake €6.50    
Speculaas cheesecake met bramen compote.   
       

 



 

 

 

Vegan Friendly     

Pompoensoep  €6.00   Keuze Vegetarisch of Veganistisch 

Pompoensoep met pepita's     
       

Uiensoep  €6.00   Keuze Vegetarisch of Veganistisch 

Uiensoep     
       

Couscoussalade  €9.00   Keuze Vegetarisch of Veganistisch 

Couscoussalade met licht gesuikerde peer, gewelde rozijnen en schapenkaas 

       

Seitan Wellington €17.50    
Seitan Wellington: seitan met duxelles van champignons in bladerdeeg.  
Geserveerd met rozeval aardappelen en coleslaw. 

       

Risottoburger  €16.00    
Risottoburger geserveerd met little gem, chiogga biet en basilicum mayonaise.  
Geserveerd met rozeval aardappelen en coleslaw 

       

Rode curry  €16.00    
Vegetarische Rode curry van pompoen en zoete aardappel met naanbrood.  
Geserveerd met rozeval aardappelen en coleslaw. 

       

Apfelstrudel  €6.50   Keuze Vegetarisch of Veganistisch 

Appelstrudel met vanillesaus     
       

Bijgerechten      

Rozeval aardappelen €2.50    

Stoofpeertjes  €2.50    

Ambachtelijke Frites €2.50    
Frites met mayonaise     

Salade   €2.50    

Mayonaise  €0.50    

Vegan Mayonaise €0.50    

Ketchup  €0.50    
 


