NPU LUNCHKAART
(bestellen kan tot 15u)

Onze favoriete lunchgerechten

De proeverij van Non Plus

€ 10,95

Non Pluske Vis

€ 11,75

Non Pluske Vlees

€ 10,50

Vijf belegde stokbroodjes met gerookte paling, zalm, brie, coppa di parma
en krabsalade, rijkelijk gegarneerd
Rijkelijk gevuld met een kopje kreeftenbisque, broodgarnituur met een bakje krabsalade,
garnalenkroket en een kleine omelet met scampi
Rijkelijk gevuld met een kopje dagsoep, broodgarnituur met een bakje huzarensalade,
vleeskroket en een kleine omelet met ham
Broodje NPU

€ 9,50

Ham, roerbakgroenten, kaas, tomaat, spek en dan onder de grill
Vegetarische proeverij

Vijf belegde stokbroodjes met brie, avocado, bruchetta, Engels kaasje en eiersalade,
rijkelijk gegarneerd met salade

Uitsmijters

Uitsmijter ham en/of kaas of spek
Uitsmijter DeLuxe
(3 sneetjes brood met ham, kaas,
serranoham en huzarensalade)

Omeletten

€ 7,50
€ 8,50

€
€
€
€

Omelet naturel

€ 5,00

6,00
7,50
7,00
7,25

Tosti's & pannenkoeken

Heeft u een allergie of dieet? Laat het ons weten!

mais / volkoren / stokbrood

Ham, kaas, kroket of serranoham
Rundercarpaccio
Brie
Gezond
Krabsalade

Kleine boerenomelet
Dé boerenomelet
Omelet kaas en/of ham
Omelet spek en/of champignons

Tosti ham/kaas
Tosti hawai
Pannenkoek spek of appel of kaas
Pannenkoek naturel
Pannenkoek met 1 bol ijs
Kinderpannenkoek
Kop ouderwetse snert met
pannenkoek naar keuze

Broodkeuze

€ 10,50

€ 5,00
€ 5,50
€ 6,50
€ 4,75
€ 5,75
€ 3,00
€13,00

€ 5,00
€ 9,50
€ 7,00
€ 7,50
€ 8,50

Warme lunchgerechten
Kop snert en snee brood katenspek € 7,50
Gehaktballen met warme kersen
€ 12,00
Duo pulled porc/ warme beenham € 12,00
Beef teriyaki
€ 11,50

Tip van de chef!

Lunchplank to share (2pers)

Lekker lunchen met twee personen
Krabsalade, gerookte zalm, eiersalade,

twee soorten ham, een kopje soep (p.p.),
loempia (p.p.) en één mandje brood met
kruidenboter
€ 30,00

NPU DINERKAART
(bestellen kan tot 20u)

Voorgerechten & soepen

voorgerechten geserveerd met brood en kruidenboter

Tomatensoep of dagsoep (wisselend)

€ 5,00

Spaanse tomaten / gerookte paprika soep * vegan *

€ 5,00

Mandje brood met huisgemaakte kruidenboter

€ 3,75

Carpaccio van rund met herfst garnituur
Carpaccio van tomaat met herfst garnituur * vegan *

€ 13,50
€ 8,50

Non Plus Vispalet gerookte zalm, paling, forel, hollandse garnalen en krabsalade

€ 15,95

Geitenkaas met spek / appeltjes (kan ook als vega besteld worden)

€ 14,50

Garnalentrio kleine garnalencocktail, garnalenkroket, scampi's

€ 14,75

Vegetarische power salade met mango en avocado * vega *

€ 13,50

Gewokte scampi's met frisse salade

€ 13,25

Hollandse garnalencocktail

€ 13,50

Winter salade met wildham met stokzwammetjes

€ 13,50

Winter salade met bloedworst en appel

€ 13,50

Vegetarische hoofdgerechten
Vegetarische loempia’s met avocado en mango op een frisse zomerse salade

€ 17,50

Huisgemaakte groentekroket met frisse salade

€ 16,00

Geitenkaas met appel en honing

€ 17,50

Omelet met roerbakgroenten en een frisse salade

€ 15,00

TIP: zie ook onze hoofdgerechten met vis!

Vegan hoofdgerechten
Gewokte Vegan Pasta met kerstomaatjes, roerbakgroente, pijnboompitjes & rucola

€ 17,50

Salade met avocado/mango met vegan chicken en tomatensalsa

€ 17,50

NPU DINERKAART

(bestellen kan tot 20u)

Hoofdgerechten vlees

hoofdgerechten geserveerd met frietjes en aardappel kroketjes

Runderhaas tournedos

€ 25,50

Varkenshaas medaillons

€ 19,50

Kalfsschnitzel

€ 18,50

Surf & Turf runderhaas & gamba's (vier stuks)

€ 25,50

Vlees trio ossehaaspuntjes, varkenshaas en spareribs

€ 24,50

Bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met saus naar keuze: pepersaus,
champignonroomsaus, NPU saus (zilverui, spekjes en champignons), of met gebakken champignons

Spareribs NPU met knoflooksaus

€ 19,95

Spareribs NPU 1/2 portie met knoflooksaus

€ 15,95

Varkenshaassaté met satésaus

€ 18,50

Wild zwijn stoverij met abrikozen en pruimen

€ 21,50

Hertenfilet met garnituur van het seizoen

€ 24,50

Hoofdgerechten vis

hoofdgerechten geserveerd met frietjes en aardappel kroketjes

Gebakken scholfilet met ravigottesaus

€ 19,50

Vis van de dag (catch of the day) met romige vissaus

€ 20,50

Gebakken gamba's met knoflookolie

€ 19,50

Gewokte scampi's in looksaus of met roerbakgroenten

€ 17,95

Goedgevuld vispotje met mooie vissoorten en hollandse garnalen

€ 19,50

Maaltijdsalades

salades geserveerd met brood en kruidenboter of frietjes

Non Plus Ultra Vissalade gerookte paling, gerookte forel, zalm, krab en garnalen
Carpaccio van Rund met truffelmayo en mozarella
Geitenkaassalade met spek / appeltjes (kan ook als vega besteld worden)
Winter salade met bloedworst en appel
Winter salade met wildham met stokzwammetjes

€ 20,00
€ 19,50
€ 17,50
€ 19,50
€ 19,50
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(tot 12 jaar)

TOMATENSOEPJE

€ 2,50

STUKJE VERSE VISFILET MET FRIETJES

€ 8,50

SPARE-RIBS MET FRIETJES

€ 8,50

SATE MET FRIETJES

€ 8,50

PUNTZAK FRITES MET SNACK NAAR KEUZE

€ 7,50

KINDERPANNENKOEK

€ 3,00

SCHAALTJE FRUIT MIX

€ 3,50

WATERIJSJE

€ 1,50

KINDERIJSJE SPECIAAL

€ 3,50

keuze uit kroket, frikandel, kipvingers of knakworstjes

met stroop of suiker

leuke beker gevuld met een bol ijs, fruit en slagroom

CAFE NON PLUS ULTRA
Grindweg 2, Woensdrecht | Tel. 0164-612165 | www.cafenonplusultra.nl

