VOORGERECHTEN

Soepen

Herman Brood

5

Chuck Berry

6

Eros Ramazzotti

7

Tomatensoep met room en groene kruiden

7,5

Bospaddenstoelensoep met een vleugje kerrie en croutons

Brood, wit en bruin, met: knoflooksaus, CP-saus en kruidenboter
Springroll van Pekingeend met een wasabimayonaise
Crostini’s met tomaat-basilicumsalade en serranoham

Otis Redding

Carpaccio met zongedroogde tomaatjes, grana padano, balsamico,
broadbeans, rucola en truffelmayonaise

Nina Simone

4,5

Amy Winehouse

4,5

Charles Aznavour

4,5

Franse uiensoep, gegratineerd met kaas

Foo Fighters

Salades

8

Krokant gefrituurde garnalen met chilisaus

Alle salades zijn ook verkrijgbaar als hoofdgerecht, geserveerd met brood. (+ € 4,-)

Suzanne Vega

9,5

Adele

9,5

ABBA

9,5

Geitenkaas, honing, broadbeans, walnoten, parmezaan, cherrytomaatjes en radijsjes
Ook verkrijgbaar met bacon (meerprijs € 1,00)

NACHO’S

Gebakken ossenhaaspuntjes, paddenstoelen, zongedroogde tomaatjes,
olijven en balsamicodressing.
Ook verkrijgbaar met bacon (meerprijs € 1,00)

Groenten, cheddar en sour cream

5,5

Gerookte zalm, crispy gamba’s, cherrytomaatjes, broadbeans en een romige dressing
Gekruid gehakt, groenten, cheddar en sour cream

6

Gekruid gehakt, groenten, cheddar, jalapeños en guacamole

7

Gekruide kip, groenten, cheddar en guacamole

7

We hebben iedere dag een heerlijke Daghap (€ 9,50)
en we serveren een lekkere Weekhap (€ 11,50).

Liever geen vlees?

We serveren ook een lekkere vegetarische Daghap & Weekhap!

Hoofdgerechten
Hoofdgerechten
De meeste hoofdgerechten kunnen als kindermenu (tot 16 jaar) worden besteld

Herbert Grönemeyer

13,5

David Bowie

14

The Boss

15

Herbert Grönemeyer Kids
Schnitzel geserveerd met champignonroomsaus of pepersaus

GREATEST HITS

7

David Bowie Kids
Kipdij- of varkenssaté met seroendeng en kroepoek

7

The Boss Kids
Kogelbiefstuk (180 gram) met kruidenboter, gebakken ui en paddestoelen

Guns n’ Roses

7,5

16,5

Guns n’ Roses Kids

8

Spareribs, zoet of pittig gemarineerd

Spandau Ballet

5,5

Witte-aspergesoep

Whitesnake

18

Marillion

20

Bette Midler

14,5

Bon Jovi

18

Avicii

19

Asperges met ham, ei en krieltjes
Zalmfilet uit de oven met asperges, ei en krieltjes
Poké bowl met surimi, mango, avocado, wakame, sojabonen, komkommer en sushirijst
(Ook veganistisch verkrijgbaar met gemarineerde tofu i.p.v. surimi)
Gebakken kalfschnitzel met spinazie, serranoham en parmezaan,
geserveerd met parpadelle in knoflookroomsaus

Fleetwood Mac

14

Eagles

15

Bee Gees

16

Solomon Burke

17,5

Fleetwood Mac Kids
Beefburger (180 gram, 100% rund) medium gegrild met: ijsbergsla, tomaat,
cheddar, bacon, uienringen, een gebakken eitje en home made burgersaus
Eagles Kids
Kipburger (180 gram) met: ijsbergsla, rode ui, tomaat, cajunspread,
bacon en home made burgersaus

Op de huid gebakken makreelfilet met kibbeling van zalm, groene asperges en een
puree van pastinaak en een bloemkooltaartje met een dillesaus

7

7,5

Trio van burgers: laat je verrassen door de chef met drie kleine hamburgertjes
Grote beefburger (360 gram, 100% rund) medium gegrild met:
ijsbergsla, tomaat, cheddar, bacon, uienringen, een gebakken eitje en
home made burgersaus

Uniek in Enschede!

DE KOEIEN VAN JELLE
Al onze hamburgers kunnen geserveerd worden met het vlees van
lakenvelder koe uit Twente.
Een unieke smaakbeleving die u nergens anders kunt vinden!

															

Vegetarische burgers
Linda, Roos & Jessica

16

Trio van drie kleine vegetarische burgers

Linda

14

Linda Kids
Kikkererwtenburger (180 gram) met: rucola, tomaat, cheddar,
home made burgersaus en een piccalilly-chilisaus

7

Roos

14

Jessica

14

Roos Kids
Bloemkoolburger (180 gram) met: rucola, zontomaat, gorgonzola
en een home made burgersaus

7

Jessica Kids
Rodebietenburger (180 gram) met: ijsbergsla, tomaat, mangochutney en
een home made burgersaus

7

Al onze burgers worden geserveerd op een flaguette

							
		

Onze desserts zijn klein van stuk, dus ideaal om te combineren!
Snoop Dogg klein
Brownie (home made) met vanille-ijs en slagroom

3

Madonna klein
Cheesecake (home made) met rodevruchtencoulis en slagroom

4

Een bol vanille-ijs met chocoladesaus en een vanille noisette
Een bol salted caramel ijs met koffielikeursaus en een chocolade noisette
Een bol frozen yogurt met bosvruchtencoulis en een kletskop van framboos
Een bol citroensorbetijs met chocoladesaus en een kletskop
Kinderijsje; vanille-ijs met slagroom
Slagroom

0,5

			

Heeft u een allergie? Meld het ons!
www.eetcafecp.nl

06 - 3803 5213

053 - 431 9962

/eetcafeCP

info@eetcafecp.nl

