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NON PLUS ULTRA SINDS 1902
Heeft u iets te vieren? Vraag naar de mogelijkheden 

in onze feestzaal of bekijk alvast vrijblijvend 
ons NPU Magazine.

Bel ons vooraf om een afspraak te maken.

Gastvrije groeten

Kees en Saskia

NON PLUS ULTRA
www.cafenonplusultra.nl
Grindweg 2, 4634 PP Woensdrecht

+ 31 (0) 164 612165
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NON PLUS ULTRA
ONZE LUNCHKAART

(BESTELLEN KAN TOT 15 uur)

UITSMIJTERS

Uitsmijter ham en/of kaas of spek  a 8,50
Uitsmijter DeLuxe  a 9,50
(3 sneetjes brood met ham, kaas, serranoham 

en huzarensalade)

BROODKEUZE mais / volkoren / stokbrood

Ham, kaas, kroket of serranoham  a 5,50
Rundercarpaccio  a 10,75
Brie  a 7,50
Gezond  a 7,95
Krabsalade  a 9,00
Gerookte zalm  a 9,50

ONZE FAVORIETEN

De proeverij van Non Plus  a 11,50
Vijf belegde stokbroodjes met gerookte paling, zalm, brie, coppa di parma en krabsalade, rijkelijk gegarneerd

Vegetarische proeverij  a 11,25
Vijf belegde stokbroodjes met brie, avocado, bruchetta, Engels kaasje en eiersalade, rijkelijk gegarneerd met salade

Non Pluske Vis  a 12,50
Rijkelijk gevuld met een kopje dagsoep, broodgarnituur met een bakje krabsalade, garnalenkroket 

en een kleine omelet met scampi

Non Pluske Vlees  a 11,00
Rijkelijk gevuld met een kopje dagsoep, broodgarnituur met een bakje huzarensalade, vleeskroket

en een kleine omelet met ham

Steak Sandwich  a 14,95
Broodje van bavet, zoetzuur, sla en sriracha mayonaise

Boeren Sandwich  a 11,95
Gerookte kip, avocado, ei, bacon, sla, tomaat en komkommer

OMELETTEN

Kleine boerenomelet  a 6,95
Dé boerenomelet  a 8,50
Omelet kaas en/of ham a 7,95
Omelet spek en/of champignons a 7,95
Omelet naturel a 5,95

SPECIALS

Broodje kipsaté van dijenvlees  a 12,50
Dubbele hamburger met friet  a 12,95
Broodje NPU  a 11,95
ham, kaas, tomaat, roerbakgroenten en spek onder de grill

TOSTI’S EN PANNENKOEKEN

Tosti ham/kaas  a 5,75
Tosti hawaii  a 6,25
Pannenkoek met spek of appel of kaas  a 6,95
Pannenkoek naturel  a 5,50
Pannenkoek met 1 bol ijs  a 6,50
Kinderpannenkoek  a 3,75

TIP VAN DE CHEF!!

Lunchplank to share (2 pers.)
Krabsalade, gerookte zalm, eiersalade, beenham, brie, coppa di 

parma, kaas, een kopje dagsoep, loempia (p.p.) en één mandje 

brood met garnituur 

 a 33,50
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NON PLUS ULTRA
ONZE DINERKAART

(BESTELLEN KAN TOT 20 uur)

SOEPEN

Tomatensoep of dagsoep (Wisselend)   a 5,75

Spaanse tomaten / gerookte paprika soep * vegan *  a 5,75

Mandje brood met huisgemaakte kruidenboter  a 3,95

VOORGERECHTEN

Carpaccio van rund met mozzarella   a 14,50

Carpaccio van tomaat met zomergarnituur * vegan *  a 9,00

Non Plus Vispalet gerookte zalm, paling, forel, hollandse garnalen en krabsalade  a 16,50

Geitenkaas met spek / appeltjes (kan ook als vega besteld worden)  a 14,95

Garnalentrio kleine garnalencocktail, garnalenkroket, scampi’s   a 15,50

Gewokte scampi’s met frisse salade  a 13,95

Hollandse garnalencocktail  a 14,50

Serranoham en meloen  a 13,95

Tonijnsteak met zoetzuur en sojadressing  a 13,95

Steak tartaar   a 13,95

Tartaar van rode biet met nootjes en avocado * vegan *  a 11,95

VEGETARISCHE HOOFDGERECHTEN

Vegetarische loempia’s met avocado en mango op een frisse zomerse salade   a 17,95

Huisgemaakte groentekroket met frisse salade  a 16,50

Geitenkaas met appel en honing  a 17,95

Omelet met roerbakgroenten en een frisse salade  a 15,55

VEGAN HOOFDGERECHTEN

Gewokte vegan chicken met gewokte groente, pijnboompitjes en rucola   a 17,95

Broodje vegan burger met ui, tomaat, salade en augurk  a 17,95

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

Hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes en gebakken aardappeltjes

Runderhaas tournedos  a 25,95

Varkenshaas medaillons  a 19,95

Kalfsschnitzel  a 18,95

Surf & Turf runderhaas & gamba’s (vier stuks)  a 25,95

Meatmix van vier soorten vlees ossehaaspuntjes, varkenshaas, kalkoen en spareribs  a 24,95

Bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met saus naar keuze: pepersaus, champignonroomsaus, 
rode wijn saus of met gebakken champignons

  

Spareribs NPU met knoflooksaus  a 20,95

Spareribs NPU 1/2 portie met knoflooksaus  a 16,95

Varkenshaassaté met satésaus  a 18,95

Rundstoofvlees  a 18,50

Steaktartaar à la NPU  a 21,50

HOOFDGERECHTEN VIS

Hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes en gebakken aardappeltjes

Scholfilet met ravigottesaus  a 19,75

Tonijnsteak  a 20,75

Paling in het groen (seizoen)  a 21,95

Gebakken paling (seizoen)  a 20,95

Gebakken gamba’s met knoflookolie  a 19,95

Gewokte scampi’s in looksaus of met roerbakgroenten  a 18,95

Goed gevuld vispotje met mooie vissoorten en hollandse garnalen  a 20,95

MAALTIJDSALADES

Salades worden geserveerd met brood en kruidenboter of frietjes

Non Plus Ultra Vissalade gerookte paling, gerookte forel, zalm, krab en garnalen  a 24,50

Carpaccio van run met truffelmayo en mozzarella   a 20,95

Geitenkaassalade met spek / appeltjes (kan ook als vega besteld worden)  a 18,95

Tonijnsteaksalade met zoetzuur  a 19,95

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

ONS KIDSMENU
(TOT 12 JAAR)

Tomatensoepje  a 2,75

Stukje verse visfilet met frietjes  a 8,75

Spareribs met frietjes  a 8,75

Saté met frietjes  a 8,75

Puntzak frietjes met snack naar keuze  a 7,75
keuze uit kroket, frikandel, kipvingers of knakworstjes

Kinderpannenkoek  a 3,75
met stroop of suiker

Schaaltje fruit mix  a 3,75

Waterijsje  a 1,75

Kinderijsje speciaal  a 3,75

leuke beker gevuld met een bol ijs, fruit en slagroom
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NON PLUS ULTRA

KOFFIE & THEE

Koffie  a 2,50

Cappucino  a 2,90

Koffie Verkeerd  a 3,10

Latte Macchiato  a 3,10

Espresso  a 2,50

Décafé  a 2,50

Koffie met luxe bonbon  a 3,10

Thee a 2,40

Thee met citroen a 2,50

Verse muntthee  a 3,25

Warme chocomel  a 3,00

+ slagroom (per portie)  a 0,75

Vlaaipunt met slagroom  a 3,25

Irish Coffee (met whisky)  a 7,00

Italian Coffee (met Amaretto)  a 7,00

Spanish Coffee (met Liquor 43)  a 7,00

French Coffee (met Grand Marnier)  a 7,00

Roomrijst met warme kersen  a 6,95

Choco trio  a 6,95

Cheesecake  a 6,95

Romanoff  a 6,95

Crèpe Suzette  a 6,95

Aardbeien verwennerij (seizoen)  a 7,50

Grand Dessert a 9,95

Coupe Dame Blanche  a 5,00

Coupe warme kersen  a 5,25

Coupe boerenjongens  a 5,50

Coupe advocaat  a 5,50

Coupe vers fruit  a 5,50

Coupe aardbei (seizoen)  a 6,00

Sorbet ijstrio  a 5,50

Kaasplankje  a 11,50

Wafel naturel  a 4,50

Wafel met ijs  a 5,25

Wafel met warme kersen  a 6,50

Wafel met aardbeien (seizoen)  a 7,00

ONZE KOFFIE’S

ONZE WAFELS & DESSERTS

ZOETE DESSERTS

KAASPLANKJE

IJSCOUPES (slagroom +0,75 ct)

WAFELS (slagroom +0,75 ct)

KOFFIE SPECIALS


