
Menukaart 

 Hallo ik ben Anne 

Welkom op  De Kapitein 

Mijn tip, proef ons  

huisgemaakt gebak 

Huisgemaakt 

appeltaartje 

€ 3,50 

Huisgemaakt  

bananenbrood 

€ 2,20 

Huisgemaakte  

dadelkoek 

€ 1,80 

Saucijzenbroodje € 2,80 

Slagroom € 0,50 

 

Koffie € 2,40 

Cappuccino € 2,60 

Latte Macchiato € 3,30 

Espresso € 2,40 

Thee € 2,40 

Warme chocolademelk € 2,50 

Coca Cola Regular € 2,60 

Coca Cola Zero € 2,60 

Ijsthee € 2,60 

Spa blauw € 2,60 

Spa rood € 2,60 

Schulp sinaasappelsap € 2,70 

Schulp vlierbessensap € 2,70 

Heineken pils € 2,75 

Amstel Radler 0,0% € 2,75 

Witte wijn € 4,90 

Rode wijn € 4,90 

Heeren van Druten blond € 4,00 

Heeren van Druten bok € 4,00 

Heeren van Druten dubbel € 4,00 

Koude dranken 

Warme dranken 

 

Onze samenwerkers starten de dag bij 

de Kapitein door te kijken op het 

planbord welke taak zij hebben 

vandaag.  

Werk je in de keuken, achter de  

tostibar? Sta je bij de kassa of ben je 

misschien gastheer of –vrouw? 

Wij kijken naar wat een ieder kan en 

hoe we hen kunnen laten groeien en 

ontwikkelen.  

In de keuken is er begeleiding van een 

kok. Samen bedenken we de meest 

unieke recepten, wat de gasten  

vervolgens kunnen proeven en nieuwe 

smaakbelevingen kunnen ontdekken. 

Daarbij streven  we ernaar dat een 

ieder zo zelfstandig mogelijk kan 

werken en zijn of haar talenten kan 

inzetten en ontwikkelen. Hierbij  

gebruiken wij gebruiksvriendelijke 

hulpmiddelen en communiceren we 

met picto’s en foto’s. Als team vullen 

we elkaar goed aan. Samen dragen we 

de verantwoordelijkheid voor een goed 

verloop van de dag en tevreden  

gasten. 

De Kapitein 

Eten en drinken 
met een verhaal 



Soep van de dag 

Geserveerd met verassende  
topping 

€4,50 

Brood met kruidenboter 

 

€2,50 

Tosti Ham/kaas 

Met tomatenketchup 

€4,00 

Tosti Capresse 

Met mozzarella, pesto, rucola en 
huisgemaakte gedroogde tomaatjes 

€5,50 

Tosti Brie 

Met rucola en huisgemaakte rode 
uienchutney 

€5,50 

Tosti Kroket 

Met oude kaas en mosterd 

€5,00 

Tosti van de maand 

Vraag ernaar bij één van ons 

€6,00 

Italiaanse salade 

mozzarella, olijven, slamix,  

komkommer, huisgemaakte  

gedroogde tomaatjes en pesto 

met pijnboompitjes 

€ 8,50 

Kipsalade 

gekruide kip, slamix,  

komkommer, huisgemaakte  

gedroogde tomaatjes, ei en 

spekjes  

€ 8,50 

Pastasalade  

Penne, tonijn, dille, rode ui en 

olijven 

 

Salades geserveerd met 

oerbrood, huisgemaakte  

kruidenboter en dressing 

€ 8,50 

 

Salades 

Warme 
gerechten 

Oerbrood kip-pesto 

 

€ 6,80 

Oerbrood tonijn € 6,80 

Oerbrood gezond 

 

€ 6,80 

Het Kapiteintje 

soepje van de dag, 

Italiaanse salade,  

spiegelei met ham en kaas 

en oerbrood met tonijn 

€ 12,80 

  
Het Matroosje  

omelet met diverse  

groenten en kaas  

€ 8,00 

   Oerbrood 

Soep van de dag 

met verrassende topping 

€ 4,50 

Brood met kruidenboter € 2,50 

Tosti ham/kaas € 4,50 

Tosti caprese 

mozzarella, rucola, 

huisgemaakte pesto en 

gedroogde tomaatjes 

€ 6,50 

Tosti brie 

brie, rucola, honing  

en notenmix 

€ 6,50 

Tosti kroket 

oude kaas en mosterd 

€ 5,50 

Tosti speciaal 

runderburger, ui, tomaat, 

augurk en gebakken ei  

€ 7,50 

Heeft u een allergie? 

  Laat het ons weten. 

 


