DRINKS
WARM

REFRESHING

Espresso

€ 2,50

WATER

Americano

€ 2,50

Chaudfontaine mineraal water 25cl / 50 cl

€ 2,50 / € 4,00

Latte

€ 3,20

San Pellegrino 25cl / 50 cl

€ 2,80 / € 4,60

Cappuccino

€ 3,00

LEMONADE & JUICE

Iced coffee

€ 3,20

Coca Cola / Cola Zero

€ 2,50

Thee
Groene thee Japan Bancha
Green tea Japan Bancha
Darjeeling
Rode vrucht / Red fruits
Kaki perzik / Kaki peach

€ 2,50

Homemade infused water or iced tea
Geserveerd per kan.
Vraag naar onze smaak van de dag.
Served in a jug.
Ask for our flavour of the day.

€ 9,00

Verse gemberthee
Fresh ginger tea

€ 3,50

Homemade lemonade
Vraag naar onze smaak van de dag
Ask for our flavour of the day

€ 3,50

Verse Marokkaanse muntthee
Fresh Moroccan mint tea

€ 3,50

Appelaere / Perelaere / Sinaasappelaere sap

€ 3,00

APERO TIME WITH CESAR
Apero at 2 pm or 5 pm, we don’t judge! Een glaasje smaakt nog beter met een lekker hapje. It’s apero time!
Stel je eigen apero plate samen bestaande uit huisgemaakte spreads met een krokantje.
A drink tastes even better with a nice bite.
Compose your own apero plate out of homemade spreads with crisps.
Hummus van geroosterde pompoen
Hummus of butternut pumpkin

€ 4,00

Spread van rode biet en cashewnoten
Spread of red beetroots and cashew nuts

€ 4,50

Groendal geit
Goats cheese cut in cubes

€ 5,00

Farmdal
A matured cheese cut in cubes

€ 4,00

Portie groene olijven
Portion of green olives

€ 4,00

Cesar Loves Cheese

€ 9,00

Heerlijke kaasplank met kazen van Kaasaffineurs Van Tricht / Kaasterkaas en Kaas van Farmdal.
Kaasterkaas is een kaas van gepasteuriseerde koemelk die tijdens de rijping wordt gewassen
met pekel. Blokjes kaas van Farmdal, een heerlijk ambachtelijk alternatief voor belegen gouda.
Deze worden geserveerd met een noten- en rozijnenbrood. Lekker met een biertje of een
glas wijn.
A delicious plate with a selection of cheese from Kaasaffineurs Van Tricht / Kaasterkaas and
Cheese from Farmdal. Kaasterkaas is a cheese of pasteurized cow’s milk that is washed with
brine during the maturation of the cheese. Cubes of Farmdal cheese is a delicious artisinal
alternative for matured gouda. Served with a bread of nuts and raisins. Nice with a beer or a
glass of wine.

BIER
Vedett 33cl

€ 3,20

Wild jo 33cl

€ 3,50

Lost in spice 33cl

€ 3,80

Triple d’Anvers 33cl

€ 4,20

Liefmans Yell’oh 25cl

€ 3,20

WINE & BUBBLES
Witte Huiswijn/Abadia Real,Viura-Verdejo

€ 4,00 / € 20,00

Heldere bleekgele kleur met zachtgroene tinten. In de neus aroma’s van pompelmoes, ananas,
mango en appels. In de mond is de wijn fris en zacht, met een lange, fruitige afdronk.
Our white house wine has a bright pale yellow colour with shades of soft green. Aromas of
grapefruit, pineapple, mango and apples. The taste of the wine is fresh and soft, with a long,
fruity finish.
Rode Huiswijn /Abadia Real, Tempranillo

€ 4,00 / € 20,00

Intense kersenrode kleur met tinten van violet. Intense en frisse aroma’s van rode bessen
gecombineerd met een kruidige toets. In de mond is de wijn krachtig en zacht tegelijk, met
goede tannines en vol nuances.
Our red house wine has an intense cherry red colour with shades of violet. Intense and fresh
aromas of red berries combined with a touch of herbs. It tastes powerful and soft at the same
time, with good tannins and full of nuances.
Rosé /Ramón Bilbao rosado, Haro-Rioja Alta DOP, Spanje
Deze subtiele en elegante rosé heeft een heldere, lichte zalmroze kleur. De aroma’s van vers
fruit, citroen, vers geplukte witte bloemen en kersen komen je tegemoet. De zure hint van
kersen vind je terug in de lange afdronk, die overigens zijdezacht is.
This subtle and elegant rosé has a bright salmon-pink colour. You can smell the aromas of
fresh fruit, lemon, freshly picked white flowers and cherries. The sour hint of cherries is found
in the long finish, which is also silky smooth.

€ 5,00 / €23,00

Witte Suggestie wijn /Canepa novísimo, Chardonnay

€ 5,50 / € 24,00

Chardonnay met een lichte, heldere kleur. Hij kent intense fruitaroma’s van appel, peer,
papaya en ananas. Ook in de volle smaak komt dit goed terug in combinatie met een lichte
‘hout’ sensatie
Our suggested white wine has a light, bright colour. It has intense fruit aromas of apple, pear,
papaya and pineapple. This is also reflected in the full taste in combination with a light ‘wood’
sensation.
Rode suggestie wijn /Nero D’Avola, Feudo Arancio, Sicilia, Italia

€ 5,50 / € 24,00

Deze wijn wordt gekenmerkt door zijn Italiaanse temperament. Mooie paarsrode kleur en
aroma’s van zwarte bessen, chocolade en hazelnoot. Een goede evenwichtige en fruitige
smaak gevolgd door een intensieve en goed gestructureerde afdronk.
Our suggested red wine is known for it’s Italian temperament. A beautiful purple red colour
and aromas of black berries, chocolate and hazelnut. A nicely balanced and fruity taste
followed by an intensive and well-structured finish.
Prosecco Erfo, Sartori,Treviso, Italië
Frisse, fruitige, droge doordrinkbubbel uit Valdobbiadene in Italië. De basis wordt
gevormd door het druifje Glera. Een delicaat fruitboeket met toetsen van wilde appels en
acaciabloemen, subtiele fruit en notensmaken.
Fresh, fruity and dry prosecco from Valdobbiadene in Italy. The base becomes formed by the
Glera grape. A delicate fruit bouquet with touches of wild apples and acacia flowers, subtle
flavors of fruit and nuts.

€ 6,00 / € 26,00

TODAY’S BREAKFAST VAN 8.30U TOT 12U / FROM 8.30AM TILL 12AM
Overnight oats met huisgemaakte pindakaas en vers fruit
Koude havermoutpap met toppings van vers fruit en amandelschilfers.

€ 8,50

Overnight oats with homemade peanut butter
Topped with fresh fruit and almond flakes
Egg with spread
Een spiegelei met een spread van rode biet, rucola en zonnebloempitjes.
Geserveerd op brood.
Sunny side up with a spread of red beetroots, rocket salad and sunflower seeds.
Served on bread.

.

€ 7,50

WEEKEND BRUNCH AT CESAR VAN 10U TOT 14U

Quality time met je geliefden of genieten van een uitgebreide brunch na een stevig nachtje
uit? Schuif mee aan tafel bij Cesar en ‘Spread Some Love’ op je brood met deze heerlijke
brunch.
Cesar’s ‘Sweet Brunch’
Overnight oats met een topping van vers fruit en amandelschilfers.
Croissant met huisgemaakte confituur en geitenkaas.

€ 10,00 pp

Cesar Loves Eggs and Cheese
Kies voor een spiegelei of een roerei.
Beleg je brood met Greendal en Groendal geit.
Croissant met huisgemaakte confituur.

€ 15,00 pp

Cesar’s weekend brunch ‘Spread Some Love’
Croissant met huisgemaakte confituur.

€ 19,00 pp

Kies 2 van onze huisgemaakte spreads:
Spread van rode biet en cashewnoten
Spread van aubergines
Hummus van butternut pompoen
Kies voor een spiegelei of roerei.
Beleg je brood met lekkere kazen van Van Tricht.
Heerlijke vegetarische kazen Greendal en Groendal geit.
Vers geperst sinaasappelsap
Cesar weekend brunch ‘Spread Some Love’ Deluxe
Zelfde formule, maar je start de brunch met onze overnight oats.
Je geniet van een glaasje prosecco en vers geperst sinaasappelsap.
Supplement brood € 1,50

€ 26,00 pp

WEEKEND BRUNCH AT CESAR FROM 10AM TILL 2PM

Spend quality time with your loved ones or enjoy a good brunch after a party night out in
town. Get a seat at Cesar’s table and ‘Spread Some Love’ on your bread with this delicious
brunch.
Cesar’s ‘Sweet brunch’
Overnight Oats topped with fresh fruits and almond flakes.
Croissant served with homemade jam and goatcheese.

€ 10,00 pp

Cesar Loves Eggs and Cheese
Choose your eggs scrambled or sunny side up.
Top your bread with our cheeses Greendal and Groendal goat.
Croissant served with homemade jam.

€ 15,00 pp

Cesar’s weekend brunch ‘Spread Some Love’
Croissant served with homemade jam.

€ 19,00 pp

Choose 2 of our homemade spreads:
Red beetroots and cashew nut spread
Eggplant spread
Butternut pumpkin hummus
Choose your eggs scrambled or sunny side up.
Top your bread with a delicious selection of cheeses from Kazen Van Tricht.
Lovely vegetarian cheeses Greendal and Groendal goat.
Fresh orange juice
Cesar weekend brunch ‘Spread Some Love’ Deluxe
Same formula, but you start the brunch with our overnight oats.
Enjoy a glass of prosecco and fresh orange juice.
Supplement bread € 1,50

€ 26,00 pp

DESSERT
Zin in iets zoet? Vraag naar onze desserts.
Do you want something sweet? Ask for our desserts.

Neem een kijkje op ons suggestiebord. Wij werken elke week met een nieuwe menu van dagverse producten.
Take a look at our suggestions. Every week we have a menu with fresh products.

Ei / Eggs

Vis / Fish

Sezamzaad / Sesame Seed

Gluten

Pinda / Peanut

Soja / Soya

Lupine

Noten / Nuts

Weekdieren / Molluscs

Melk / Milk

Selderij / Celery

Schalldieren / Shellfish

