
 

 

 

 

 

 

 

MENU KAART 

Lunch & Diner 

 

Openingstijden:zie website. 
    

 

Zandoerleseweg 4 Veldhoven 

Tel: 040-2051380 

www.eetcafedekers.nl



LUNCH (koud tot 17.00 uur) 

Al onze broodjes worden vers afgebakken. 

Keuze uit: waldcorn, Italiaanse bol, stokbrood wit/bruin, panini of wrap. 
 
Ham of kaas         €  6,75 
 

Brie           €  8,25 
  met sla, walnoten en honing. 
 

Runder carpaccio         € 10,50 
  met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, zongedroogde tomaten en truffelmayo.   
 
Tonijnsalade         €  9,75 
  met slamix, komkommer, gekookt ei en zongedroogde tomaten. 
 
Gerookte zalm         € 10,50 
   Met kruidenkaas, kappertjes, rode ui, bosui en mosterd dillesaus. 
   
Club sandwich vlees        €  9,75 
   met kipreepjes, spek, mayo, slamix, tomaat, komkommer en gekookt ei. 
 
Club sandwich vis         € 10,75 
   met gerookte zalm, tonijn, mayo, slamix, tomaat, komkommer en gekookt ei. 
 
Club sandwich vega        € 10,50 
   met brie, mayo, slamix, wortel, witte kool, walnoot, tomaat, komkommer en ei.   
 
Zeebanket           € 10,75 
    van gerookte zalm, tonijnsalade en Hollandse garnalen. 

 
 



LUNCH (warm tot 17.00 uur) 

Al onze broodjes worden vers afgebakken. 

Keuze uit: waldcorn, Italiaanse bol, stokbrood wit/bruin, panini of wrap. 
 

“De Kers”          € 9,50 
 Fricandeau, uien, champignons en paprika in een  
 pikante tomatensaus. 
Uit de oven          € 9,75 
 Seranoham, pesto rosso, pijnboompitten, geitenkaas, zongedroogde 
 tomaten en mosterd dillesaus. 
Spicy beenham         € 9,75 
 In chilisaus gebakken beenham met wok groenten gegarneerd 
 met Parmezaanse kaas. 
Kippig broodje         € 9,75 
 Kipreepjes gemarineerd in ketjap met satésaus, komkommer, bosui en  
 gedroogde uitjes . 
Italiaans gehakt         € 9,75 
 Met tomaat, rode ui en geraspte kaas. 
Warme zalm          € 10,50 
 Gerookte zalm met pesto rosso, bosui, kappertjes en mosterd dillesaus. 
Pulled Chicken         € 10,50 
 Met ananas, uien, zongedroogde tomaten en kerriesaus. 
Pulled Beef          € 10,75 
 Met champignons, paprika, Cherry tomaat, rode ui in teriyaki saus. 
Crispy caesar         € 10,75 
 Crispy chicken, bacon, Parmezaanse kaas en caesar dressing. 
Geitenkaas met zalm        € 10,25 
 Geitenkaas, gerookte zalm, rode ui, tomaat, basilicum en pesto. 
Duivels          € 10,25 
  Biefstukreepjes pikant, cashewnoten, bosui en zongedroogde tomaten 

Buikie Spekkie         € 10,25 
  Buikspek, rauwkost, rode ui, jalapeño, augurk en tomaat in een sweet & sour saus. 

 



UITSMIJTERS (tot 17:00 uur) 

2 of 3 (+ €1,00) sneetjes wit of bruin brood 
Ham            € 6,75 
Kaas           € 6,75 
Ham en kaas         € 7,25 
Spek           € 7,75 
Zalm           € 8,00 
Omelet          € 9,25 
 Met champignons, uien, tomaat en kaas. 
 

Wa zal ik nou is vatten        € 9,50 
 Klein kopje soep naar keuze, sneetje brood met een kroket,  
 sneetje brood met een gebakken ei, ham en kaas. 
 

2 kroketten met 3 sneetjes brood      € 7,75 
 

Brabants worstenbroodje         € 3,25 
Truffel worstenbroodje        € 3,50 
Sambal worstenbroodje        € 3,50 
Vegetarisch worstenbroodje       € 3,50 
Gluten- en lactosevrij worstenbroodje     € 4,75 
 

TOSTI’S (tot 17:00 uur) 
Tosti  kaas          € 4,75 
Tosti ham-kaas         € 5,00 
Tosti hawai           € 5,25 
Tosti ham-kaas-tomaat        € 5,25 
Tosti brie-seranoham-groene pesto-honing    € 6,25 
Tosti met champignons en een gebakken ei    € 6,25 
Tosti pikant met kaas en ham       € 6,25 

 



BROODJE HAMBURGER 
Maak een keuze uit: 100% rundvlees, Crispy Chicken of  

vegetarische groentenburger. 
Dit op een hard of zacht broodje. 

Al onze hamburgers zijn 200 gram. 
Op bijna al onze hamburgers zit eigen gemaakte hamburgersaus. 

 

                  Broodje        Super burger 
Hamburger           €  10,75 € 16,75 
 Hamburger, sla, augurk, gebakken uien en garnituur. 
 

Eggburger         € 11,25 € 17,25  
 Hamburger, sla, augurk, gebakken uien, gebakken ei en garnituur. 
 

Cheeseburger        € 11,25 € 17,25 
 Hamburger, sla, augurk, gebakken uien, cheddar kaas en garnituur.  
 

Hawaïburger         € 11,25 € 17,25 
 Hamburger, sla, augurk, gebakken uien, ananas, garnituur en cocktailsaus. 
 

Baconburger         € 11,25 € 17,25 
 Hamburger, sla, augurk, gebakken uien, gebakken bacon en garnituur. 
 

Truffelburger        € 12,50 € 18,50 
 Hamburger, rucola, zongedroogde tomaat, gebakken champignons,  
 Parmezaanse kaas, garnituur en truffelmayo.  
 

Hamburger speciaal         € 12,75 € 18,75 
 Hamburger, sla, augurk, paprika, champignons, gebakken uien, 
 cheddar kaas, bacon, gebakken ei en garnituur.  
 

Spicy burger         € 12,50 € 18,50 
 Hamburger, sla, komkommer, bacon, zongedroogde tomaten, rode ui en een pittige saus. 
  

Smokey Bacon Cheese BBQ burger     € 12,50 € 18,50 
 Hamburger, sla, augurk, tomaat, bacon, cheddar kaas, gebakken uien en smokey BBQ saus. 

Met friet                     € 1,50 

Bij de super burgers is alles dubbel op een broodje  



VOOR DE KIDS 
 
Tomaten-, uien- of  vissoepje       € 3,00 
 

Frietjes met frikandel        € 4,95 
 Appelmoes, fritessaus en een verrassing. 
 

Frietjes met kipnuggets        € 4,95 
 Appelmoes, fritessaus en een verrassing. 
 

Frietjes met bitterballen        € 4,95 
 Appelmoes, fritessaus en een verrassing. 
 

Frietjes met knakworst        € 4,95 
 Appelmoes, fritessaus en een verrassing. 
 

Frietjes met visstick        € 4,95 
 Appelmoes, fritessaus en een verrassing. 
 

Frietjes met kaassoufflé        € 4,95 
 Appelmoes, fritessaus en een verrassing. 
 

Frietjes met spareribs        € 6,95 
 Appelmoes, fritessaus en een verrassing. 
 

4 Piccolinis Margherita        € 4,95 
 En een verrassing. 
 

Kinder penne met bolognesesaus      € 4,95 
 En een verrassing. 
Poffertjes           € 4,95 
Geserveerd met poedersuiker, stroop en een verrassing.  

 



SALADES 
Maaltijdsalades bestaan uit diverse soorten sla, komkommer, tomaat, rode ui en 

worden geserveerd met brood of frietjes. 
 

           Voor  Maaltijd 
gerecht    salade  

 

Carpaccio salade       € 10,50 € 14,50 
 Rundercarpaccio met truffelmayonaise, zongedroogde tomaten, 
 pijnboompitten en Parmezaanse kaas. 
 

Oosterse salade       € 10,50 € 14,50 
 Gemarineerde varkenshaaspuntjes in ketjap sesamsaus met 
 wok groenten en een huisgemaakte dressing. 
 

Caesar  salade       € 10,50 € 14,50 
 Gepaneerde kipblokjes, Parmezaanse kaas, croutons 
 en caesar dressing. 
 

Pulled Chicken salade      € 10,50 € 14,50 
 Pulled chicken, zongedroogde tomaten, ananas, 
 croutons, kerrie saus en een huisgemaakte dressing. 
 

Scampi salade       € 10,50 € 14,50 
 Gemarineerde scampi’s en uitgebakken spek en een 
 huisgemaakte dressing. 
 

Vis salade        € 10,50 € 14,50 
 Gerookte zalm, tonijnsalade, scampi, rode uien en 
 zongedroogde tomaten en een huisgemaakte dressing. 
 

Geitenkaassalade       € 10,50 € 14,50 
 Geitenkaas, uitgebakken spek, honing, walnoten en een 
 huisgemaakte dressing. 
 

Salade met biefstukreepjes     € 10,50 € 14,50 
 Biefstukreepjes gemarineerd met teriyaki saus, cashewnoten 
 en zongedroogde tomaten en een huisgemaakte dressing. 
 
 



VOORGERECHTEN 
Brood met diverse smeersels                € 4,75 
 

Tomaten-, of  Uiensoep met kaascrouton     € 4,50 
 

Vissoep           € 4,75 
 

Soepke           € 4,50 
 Kijk hiervoor op de krijtborden. 
 

Extra brood en boter bij de soep              € 2,00  
 

Gevulde champignons        € 7,25 
 Champignons gevuld met pesto, zongedroogde tomaten 
 en Parmezaanse kaas. 
 

Rundercarpaccio         € 10,25 
 Met truffelmayo, zongedroogde tomaten, Parmezaanse kaas, 
 rucola en pijnboompitten. 
 

Garnalen in knoflook        € 10,75 
 Gepelde garnaaltjes in een saus van olijfolie, diverse kruiden, knoflook en 
 rode pepertjes met brood. 
 

Garnalen in romige Italiaanse kruidensaus     € 10,75 
 Gepelde garnaaltjes in een romige saus van Italiaanse kruiden, knoflook en 
 Parmezaanse kaas met brood. 
 

Tonijncarpaccio         € 11,50 
 Met sojamayo, sla, zwart sesamzaad, wakame en gedroogde uitjes. 
 

Beef Tataki          € 11,50 
 Biefstuk, rucola, zwart sesamzaad, gedroogde uitjes, truffel- en sojamayo. 
 

Tapasschotel (2 pers)        € 16,50 
 Schaal van zes verschillende tapas. 

 



HOOFDGERECHTEN 

Stel zelf je hoofdgerecht samen 
 

Alle porties vlees en vis zijn ±100 gram, 

portie spareribs(±300gr) en scampi’s(5-10-15). 
1 Portie vlees of vis (Voor de kleine eter)      € 13,50 
2 Porties vlees en/of vis (Voor de normale eter)     € 19,50 
3 Porties vlees en/of vis (Voor de grote eter)     € 24,50 
 

U heeft keuze uit 1, 2, of  3 porties met daarbij 1 saus naar keuze. 
 

Vlees        Vis                                                                       
Varkenshaasspies      Zalm     
Kipspies       Tongfilet 
Unne goeie biefstuk     Kabeljauw op de huid gebakken 
Aziatische runderhaasspies    Victoriabaarsfilet 
Buikspek       Scampi’s 
Schnitzel 
Spareribs Zoet, Pikant, Smokey, Saté, 
               Oosters of  Mosterd BBQ saus. 
                                                   

Extra gebakken uien en champignons € 2,50 
 

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes, wok groenten, salade en fritessaus. 

 

 



HOOFDGERECHTEN 
Weekschotel         € 11,50 
 Kijk hiervoor op het krijtbord of de spiegel.  
 

Wildstoofpotje         € 17,50 
 Met groente, salade en aardappel kroketjes. 
 

Kers schotel          € 13,50 
 Kipreepjes met friet en geraspte kaas uit de oven gegarneerd met slamix. 
 

Vegetarische wrap         € 13,50 
 Wrap gevuld met diverse groenten en brie. 
 

Gevulde paprika (vegetarisch)       € 13,50 
 Paprika gevuld met in teriyakisaus gebakken groenten en gesmolten kaas. 
 

Taco’s (vegetarisch)         € 13,50 
  2 Taco’s met in ketjap gebakken groenten en Parmezaanse kaas 
 

Penne met kip         € 12,50 
 Penne met kip, spinazie, uien, champignons in een romige kruidensaus 
 met Parmezaanse kaas. 
 

Penne Fruits de mer        € 13,50 
 Penne met zeevruchten in een romige kruidensaus. 
 

Onze sauzen (Extra saus € 1,00) 
  Champignonsaus Satesaus Knoflooksaus 
  Pepersaus  Kaassaus Cocktailsaus 
  Stroganoffsaus Truffelsaus Jus 
  Hollandause saus Chilisaus 

 
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes, wokgroenten, salade en fritessaus 

 



DESSERTS 
Ijskoffie  met extra witte chocolade, hazelnoot of caramel topping + € 0,75  € 4,50 
 

Copa frutas del Bosque        € 6,00 
 Glas gevuld met yoghurt roomijs met frambozensaus met zwarte bessen,  
 frambozen en cranberries. 
 

Copa Tiramisu         € 6,00 
 Glas gevuld met ijs met tiramisu smaak en gegarneerd met cacao.  
 

New York Cheesecake        € 6,00 
  Met slagroom. 
 

Vulcano          € 6,00 
  Chocolade lava cake met chocoladesaus, knetter en slagroom. 
 

Trufito 
 Chocolade roomijs met chocoladesaus omhuld met krokante chocolade. € 6,00 
 

Caprizzio          € 6,00 
 Vanille roomijs met karamelsaus omhuld met krokante witte chocolade. 
 

Chocolade Mousse         € 6,00 
 Bruine en witte chocolade mousse met slagroom. 
 

Limoncello bol         € 6,00 
 Citroen ijs met limoncello vulling en een meringue topping. 
 

Nougatine ijstaart  met slagroom      € 6,00 
 

Pecan toffee meringue met slagroom     € 6,00 
 

Luikse wafel met warme kersen en slagroom    € 6,00 
 

Appeltaart met slagroom       € 4,00 
 

Bakje warme kersen        € 2,50   

Kinderijsje          € 2,95  

Slush puppy          € 2,00 
 

Raket ijsje          € 1,00 
 



Kom jij gezellig genieten van onze 

LUXE LUNCH (vanaf 2 personen) 

die bestaat uit: 
Als starter 1 van onze 5 verse soepen. 

 

Dan heb je de keuze uit een: 
 

Rundercarpaccio, zalm salade of kip-pesto salade. 
 

Dan volgen: 
 

Diverse mini broodjes die je zelf kunt beleggen met verschillende lekkernijen. 
Variatie van kaas, vlees, vis, gezond en zoetigheid. 

Laat je verrassen, er is voor ieder wat wils. 
 

En als klap op de vuurpijl: 
 

Het Dessert van de Chef. 
 

Dit alles met onbeperkt koffie en thee. 
 

Voor maar € 22,50 per persoon. 
 

Je moet van tevoren wel even reserveren.  
 

 
 

 

 



U kunt bij ons ook terecht voor 
een BBQ. 

BBQ prijzen zijn vanaf  20 personen. 
BBQ 1     € 18,50 : BBQ worstje – hamburger – kipspies 

                               gemarineerd speklapje – spareribs. 

BBQ 2    € 22,50 : Zalm - gemarineerde biefstuk – hamburger   

                               kipspies - gemarineerd speklapje – spareribs. 

BBQ 3    € 25,00 : Scampi’s – zalm - gemarineerde biefstuk – hamburger  

                               kipspies - gemarineerd speklapje - spareribs. 

BBQ is inclusief : Stokbrood met kruidenboter, diverse salades,  

                             diverse sausjes en frietjes. 

BBQ inclusief  3 uur bier, fris, wijn en sangria  
€ 19,50 extra. 

Een van onze koks bakt voor U. 
Alleen met reservering. 

 


