ontbijt
&lunch

Calypso ontbijtplank
Snee volkoren juttersbrood en
wit desembroodje van Bakkerij
Michiels, plak bananenbrood,
cakeje, stuk belegen kaas van de
Genneper Hoeve, plakje serranoham of voor de vegetariërs een
stukje zachte geitenkaas, zelfgemaakte groentespread, gekookt
scharreleitje & zout, huisgemaakte jam blokje roomboter,
rauwkost, schaaltje seizoensfruit
en een glaasje verse jus.
Kleintje
Precies hetzelfde als de grote
variant maar dan zonder
bananenbrood en cakeje.

Broodloos
Havermoutmix met nootjes
& pitjes en de onvermijdelijke
superfoods. Met een schaaltje
yoghurt, een potje honing, fruit
van het seizoen en een banaan
+ met soyayoghurt.
Soep
Altijd lekker, altijd vers, altijd
ook vegetarisch te serveren en
altijd met een stuk brood erbij.
Houben Worstenbroodje
Met vlees, of de vegetarische
variant. Volgens traditioneel
Brabants recept gebakken.

Huevos RaNcheros
Pittig Mexicaans ontbijtje met
een saus van gestoofde paprika’s,
zwarte boontjes, een gepocheerd
eitje en brood.

Broodje Worst
Turks broodje met huisgemaakte merguezworstjes
van Turkse slager Deniz, met
een pittige Harissamayonaise
en gebakken uien.

Junior (alleen voor de kleintjes)
Wit desembroodje met iets goeds
en iets zoets. Keuze uit kaas of
ham, bakje Nutella of pindakaas
Met een cakeje en een glaasje
verse jus.

Bloody Mary
Een straffe frisse cocktail met
wodka en tomatensap.
Dé uitkomst na een zware
nacht of als mooi begin van
een zware zondag.

Gezonde boterham
Stevige trek, maar geen tijd of
zin om zelf te smeren en eitjes
uit te lepelen? Geen probleem,
want met dezelfde ingrediënten
van de plank maken we een rijk
gevulde bruine boterham. Met ei,
rauwkost, vegetarische spread,
huisgemaakte jam.
+ met kaas van de Genneper
Hoeve of met Serranoham
+ met allebei:
Uitsmijter (alleen wo t/m za)
Twee sneeën bruin brood
met 3 eieren.
– met gekookte ham,
kaas of spek
– combinatie (2 stuks)
Spaghetti Bolognese
Flink bord pasta met een saus
van verse tomaten en Italiaanse
kruiden, rode pepertjes, knoflook, rode wijn, vegetarisch
gehakt en Parmezaanse kaas.

* We hebben altijd
	glutenvrije boterhammen
en broodjes op voorraad

Alvast vooraF
brood met Turkse olijven,
olijfolie en zeezout.
Soep
Altijd lekker, altijd vers, altijd
vegetarisch en altijd met een
stuk brood erbij.
Oesters Renart Boulon
De verfijnde oester uit Zeeuws
zilt bronwater.
— 6 stuks
— Dozijn
Spaghetti Bolognese *
Flink bord pasta met een saus
van verse tomaten en Italiaanse
kruiden, rode pepertjes,
knoflook, rode wijn, vegetarisch
gehakt en Parmezaanse kaas.
Friet met stoverij *
Naar Belgisch recept met bier
bereid en geserveerd met friet
en salade.

Seizoensgerecht *
We hebben regelmatig een
seizoensgerecht, maar niet altijd.
(Kijk op de krijtborden voor het
gerecht en de prijs)
Luie wijven friet *
Vers gesneden frietjes in de
schil met mayonaise.
Kindermenu *
3 vissticks, frietjes met
mayonaise, salade en appelmoes.
Dagtoet
We maken steeds wat anders.
Kijk op de krijtborden naar de
taart of het toetje van vandaag.
* Behalve op donderdag,
dan eten we pizza.

Allergieën, angsten, principes?
Meld het onze bediening. Als het kan,
passen zij overal een mouw aan.

BURGER MET SALADE EN FRIET
Op woensdag serveren we steeds weer een
andere, maar altijd een huisgemaakte en
uitgebreide hamburger met frietjes en salade.

14.50
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VEGO BURGER MET SALADE EN FRIET
Net zo lekker als die hierboven.

14.50
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Kijk op de krijtborden wat we vandaag serveren.
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BINGO BIJ CALYPSO
Elke woensdag kunnen er bovendien prachtige prijzen
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worden gewonnen tijdens onze gezellige minibingo!
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PIZZA

NADA nagenoeg niks erop, toch lekker
Tomatensaus, geraspte kaas, rucola

6.50
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CARAMBA! pizza met pit en lekker veel vlees
Tomatensaus, gekruid rundergehakt, chorizo,
tricolore paprika, rode uiringen, jalapenos,
geraspte kaas en rucola

9,50
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LOOKS LIKE LUDWIG zoek de verschillen...
Tomatensaus, chorizo, serrano ham, kappertjes,
olijven, ansjovis, geraspte kaas, rucola
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CHEESY SPINATA Calypso’s favorite (vegetarisch)
Creme fraiche en zure room met lente ui, zachte
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geitenkaas, gebakken spinazie, gekarameliseerde
uien, walnoten en rucola
MAGIC MUSHROOM je proeft het bos (vegetarisch)
Tomatensaus, gebakken bospaddestoelen,
Danish blue, broccoli, geraspte kaas, balsamico

geitenkaas, gebakken spinazie, gekarameliseerde
uien, walnoten en rucola
9.50

dressing, verse basilicum
COUSTEAU Jacques Cousteau at niks anders
Tomatensaus, gerookte makreel, ansjovisjes,
citroentje, geraspte kaas, zoetzure rode uiringen,
appel-limoendressing.
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VIS VAN DE WEEK
Per persoon een hele vis uit de oven, met graten
en al, want fileren mag je lekker zelf doen. Elke
vis wordt vergezeld van salade en stokbrood.
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GEEN VIS VAN DE WEEK
Voor de vegetariërs serveren we uiteraard iets
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zonder vis, maar zeker net zo lekker en met
dezelfde bijgerechten.

zonder vis, maar zeker net zo lekker en met
dezelfde bijgerechten.

Kijk op het krijtbord we vandaag serveren.
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WAAR HET ALLEMAAL BEGON
Nu een bistro toen een groentezaak. Op deze hoek verkochten
Gerrit Sanders en zijn nazaten jarenlang al uw groenten en fruit.
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MEER KEUZE IS ALTIJD LEUKER
en daarom serveren wij op zaterdag, zondag en maandag naast
onze dagelijkse kost (daarover lees je links hiervan),
diverse kleine spijzen, voor zowel visliefhebbers, vegetariërs
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als carnivoren. De steeds wisselende, soms terugkerende kleine
gerechten en bijgerechten staan deze 3 dagen op onze speciale
krijtborden vermeld. Lekker te bestellen als losse snack bij een
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drankje, of in combinatie samen te stellen als volwaardig diner.
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AANRADER BIJ DE SPIJS:
Het is tenslotte weekend (of net geweest). Om je op weg te
helpen hebben we een aantal drankjes geselecteerd die perfect
bij onze spijzen passen:
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FLES DON RAMON - GARNACHA IMPERIAL
Ook per glas te bestellen

25.00
5.00
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FLES CAPITOUL - CHARDONNAY-VIOGNIER
Ook per glas te bestellen

25.00
5.00
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DE KONINCK ANTWAARPSE PALE ALE
Amberkleurige gezellige doordrinker

3.20
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