Om te beginnen
Broodplankje

Soepen

7,00

Mosterdsoep

5,50

Friese uiensoep

5,50

met Friese droge worst (kan ook vegetarisch)
met kaasbroodje

Koude voorgerechten
Rundercarpaccio

10,50

2 soorten gerookte zalm (voor 2 personen)

19,50

Groene salade met gebakken geitenkaas

11,50

dun gesneden rauwe runderlende met pijnboompitten, rucola,
Parmezaanse kaas en een pesto dressing
op een plank geserveerd met o.a. mosterd kruidensaus, rode ui, kappertjes en brood
en vijgen, noten en een balsamicodressing
Geen keuze kunnen maken?

Proeverij van bovenstaande voorgerechten

Warme voorgerechten

14,50

Gebakken scampi’s

9,90

Rundersucade

9,50

Gegratineerde bospaddenstoelen

10,50

in knoflookolie met brood

op een spaghetti van groenten

Hoofdgerechten vlees
Tournedos

27,50

Joviander entrecote

22,50

Schnitzel “Kajuit”

18,00

Spareribs middelgrote portie

16,50

Spareribs grote portie

20,00

Boeuf Bourguignon

21,50

Kip in de pan

18,00

malse biefstuk van de haas met bospaddenstoelen
zacht, mals en mager als kalfsvlees, maar met de karakteristieke smaak van rundvlees
(met saus naar keuze)
gepaneerde schnitzel met een garnituur van ui, paprika en champignons
met knoflooksaus
met knoflooksaus

stoofpotje van rundvlees met rijst
roergebakken kipfilet met ui, champignons en paprika in een romige knoflook-limoensaus
met rijst

Bij bovenstaande vleesgerechten kunt u een keuze maken uit de volgende
sauzen:
Pepersaus
Bospaddenstoelensaus
Rode wijn- mosterdsaus

Hoofdgerechten vis
Gebakken sliptong (3)

22,50

Gebakken snoekbaarsfilet

21,00

Kabeljauwloin

20,00

Gebakken zeetong

34,50

Visstoofpotje

19,50

met een remouladesaus

met een mosterd kruidensaus

uit de oven met witte druiven, cherrytomaten en crème fraîche
ca. 400 gram, met een remouladesaus
verschillende vissoorten in een mosterdsaus met rijst

Hoofdgerechten vegetarisch
Vegetarisch trio

19,50

Ravioli

17,50

Shakshuka

18,50

spinazieloempia, groentenquiche en een bladerdeegpakketje met pittige kaas en Luikse
stroop
met spinazie ricotta in een romige groentensaus
(kruidige tomatensaus met groenten en een ei) met gehaktballetjes van
de Vegetarische slager

Bij al onze hoofdgerechten worden gebakken aardappelen, frites en warme
groenten geserveerd.
Voor verse salade kunt u gebruik maken van de saladebar.

Seniorengerechten vlees

Tournedos

22,00

Schnitzel “Kajuit”

15,50

Boeuf Bourguignon

17,50

Kip in de pan

15,50

malse biefstuk van de haas met bospaddenstoelen
gepaneerde schnitzel met een garnituur van ui, paprika en champignons
stoofpotje van rundvlees met rijst

roergebakken kipfilet met ui, champignons, en paprika in een romige knoflook-limoensaus
met rijst

Seniorengerechten vis
Gebakken sliptong (2)

18,50

Gebakken snoekbaarsfilet

17,50

Visstoofpotje

16,50

met een remouladesaus

met een mosterd kruidensaus

verschillende vissoorten in een mosterdsaus met rijst

Seniorengerechten vegetarisch
Vegetarisch duo

15,00

Ravioli

13,00

groentenquiche en een spinazieloempia met chilidip
met spinazie ricotta in een romige groentensaus

Mocht u een intolerantie voor bepaalde voedingsstoffen hebben, vraag naar
onze speciale kaart. Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit
100% uit te sluiten.

Desserts
“Dame Blanche”

7,50

“Heisse Liebe”

7,50

Broodpudding van suikerbrood met speculoos-ijs

7,00

Chocoladedessert

11,50

Huisgemaakte brownie-kwarktaart

4,00

Klein ijsje om gezellig mee te doen

4,50

Kinderijsje

3,50

vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

vanille-ijs met warme frambozen en slagroom

en slagroom

3 verschillende soorten chocolade lekkernijen met slagroom

met frambozencompôte en slagroom

vanille- en kersenijs met slagroom

met slagroom

Bij ons kunt u ook terecht voor o.a. bruiloften, feestjes, partijen, recepties en
uiteraard onze warm/koude buffetten. Vraag eens naar de mogelijkheden!

Koffie-Thee

Thee (slow tea)			
Verse muntthee met honing 			
Verse gemberthee met sinaasappel en honing		
Chai Latte (Masala)		

2,20
3,00
3,00
3,00

Warme chocolademelk		

3,00

Koffie		
Cappuccino		
Koffie verkeerd		
Espresso		
Dubbele espresso 		
Espresso macchiato			
Flat white			
Latte macchiato			
Latte macchiato Caramel			

2,30
2,50
2,50
2,30
4,00
2,50
2,60
2,80
3,20

Al onze koffies kunnen cafeïnevrij

Speciale koffies
Koffie met koffielikeur “Hollands Genoegen”
(apart geserveerd) en slagroom			
Latte macchiato met Baileys		
Sneeker Koffie * met Weduwe Joustra Beerenburg		
Irish Coffee * met Ierse whiskey		
French Coffee * met Grand Marnier		
Italian Coffee * met Amaretto		
Spanish Coffee * met Tia Maria of Licor 43		
Koffie Kajuit * met Grappa en Sambucca		
Carribean Coffee * met bruine rum en rietsuiker		
* Deze koffies worden met ongezoete slagroom geserveerd

6,00
6,00
6,00
7,50
6,70
6,70
6,70
6,70
6,70

Welkom
De Kajuit is alweer het 23e seizoen ingegaan, maar stil blijven staan in de tijd doen
we zeker niet. Zoals elk jaar hebben wij geïnvesteerd om uw ervaring in ons restaurant nog aangenamer te maken.
Ook dit jaar zijn wij vanaf 1 november tot 1 april elke donderdag t/m zondag geopend voor de lunch. Tijdens de zomermaanden (1 april tot 1 november) zijn wij elke
dag geopened vanaf 11:00 uur.
Samen met onze medewerkers hebben wij weer ons best gedaan om een toegankelijke
menukaart samen te stellen met voor ‘ieder wat wils’. Hiervan kunt u genieten in een
ontspannen en maritieme sfeer op de overdekte veranda, het terras en het restaurantof zaalgedeelte.
Voor verse salades verwijzen wij u naar onze saladebar. U kunt hier zelf uw verse salade samenstellen.
Wij wensen u een fijne avond en smakelijk eten!
Harald, Aafke en medewerkers

Openingstijden

Maandag 				gesloten
Dinsdag				gesloten
Woensdag				gesloten
Donderdag				v.a. 11.00 uur
Vrijdag				v.a. 11.00 uur
Zaterdag				v.a. 11.00 uur
Zondag				v.a. 11.00 uur

Café - Restaurant De Kajuit
Jachthaven De Domp 1
8605 CP Sneek
T: 0515 - 432503
E: info@dekajuit.com
W: www.dekajuit.com
Ook aangesloten bij Tripadvisor
en Eet.nu
Volg ons ook op Facebook en Instagram!

Onze huiswijnen
Wit

Per glas:

Per fles:

El Potro Frison

4,50

21,50

Domaine La Grange

4,70		

22,50

Frison Feinherb, zoete Duitse wijn

4,50		

20,00

El Potro Frison

4,50

21,50

Domaine La Grange

4,70		

22,50

Rosé
Terre des Fontaines, Syrah rosé

4,50		

21,50

Een frisse droge witte wijn van de Sauvignon Blanc- en Verdejo druif
Een Franse droge witte wijn van de Chardonnay druif
Elegante Duitse zoete witte wijn van de Kerner- en Faber druif

Rood

Een Spaanse soepele rode wijn van de Tempranillo druif
Een Franse gulle rode wijn van de Merlot druif

Een Franse, sappige, fruitige rosé van de Syrah druif

Voor meer wijnen vraag naar onze wijnkaart

Water

Sourcy Pure Dutch tafelwater
Sourcy Pure Dutch tafelwater
Liter kraanwater
1/2 Liter kraanwater
Glas kraanwater

75cl. (rood)
75cl. (blauw)

4,50
4,50
2,00
1,00
0,00

Wij serveren gekoeld kraanwater met munt en citroen. Omdat hier voor ons
kosten aan zitten verbonden (bediening, afwas, enz.) vragen wij hier een
klein bedrag voor. Kijk ook eens op KRWTR.nl

