Cabaret Douze
Onze naam heeft niets te maken met een theater, maar gaat terug naar de
tijden van de Franse keizer Napoleon, die Maastricht enkele malen
bezocht begin 19e eeuw. Een taverne heette toen een cabaret, en van de
twaalf categorieën was nummer twaalf (douze in het Frans) de ruigste
klasse zonder regels.
Zittend bij Cabaret Douze aan de oude Graanmarkt, kijk je uit op de
Stokstraat, nu de duurste straat van Maastricht, vroeger een levendige,
wilde straat vol handelaren en bordelen. Onze plek ademt geschiedenis, en
die combinatie van historie en bedrijvigheid willen we graag terugzien in
onze zaak.
We noemen ons wel eetbar, maar eigenlijk laat Cabaret Douze zich niet
vangen onder één noemer. Of je nu komt voor koffie met vlaai, het lokale
krantje lezen, een potje schaak spelen, borrelen met vrienden, een goed
glas wijn drinken, een onbekend speciaalbiertje proeven of je relatie
gastronomisch vieren met je partner, alles kan. En net als vroeger zijn alle
rangen en standen welkom.
De drempel is laag, de service hoog. Binnenkomen is terugkomen, want de
sfeer die Cabaret Douze zo uniek maakt vind je nergens anders.

www.cabaretdouze.nl

info@cabaretdouze.nl

Koffie / Thee
Koffie / Espresso / Thee - 2.50
Cappucino / Koffie Verkeerd - 2.90
Latte Macchiato - 3.20
Dubbele espresso - 4.00
Flat white / IJSKOFFIE 3.40
Warme Chocomel - 2.75 met slagroom 0.75
Verse Munt Thee / Verse Gember Thee - 3.50

3.50
Patatas bravas, kruiden, spicy saus
Pan con tomate, 2 stuks, knoflook, bruschetta
Piment de Padron, zeezout
Old Amsterdam, knoflook, olijfolie
Tortilla española, aardappel, ei
Olijven, knoflook, kruiden
Friet, truffelmayo, parmezaan, bieslook
Oester, Aziatisch, zwarte boon, kewpie

Fris
Coca - Cola / Zero - 2.70
Fanta Sinas / Cassis - 2.70
Sprite - 2.70
Finley Tonic / Bitter Lemon - 2.80
Chaufontaine Blauw / Rood - 2.60
Appelsap / Jus d’Orange / Tomatensap - 2.90
Fristi - 2.80
Rivella - 2.90
Fuze Tea Green / Regular - 2.90
Ginger ale - 2.80
Huisgemaakte ice-tea - Lemon 3.50
Huisgemaakte ice-tea - Mango 3.50
Lemonaid Blood orange - 3.50
Lemonaid Passion fruit - 3.50
Chaudfontaine Rood / Blauw 75 cl - 5.90

Cocktail
Aperol Spritz - 8.50
Limoncello Spritz - 8.50
Hugo - 8.50
Negroni - 7.50
Pimm’s Ginger Ale - 7.50
Tinto de verano - 6.50
Bloody mary - 8.50
Fizz 43 - 8.50
Asiatico - 6.50
Porto tonic - 6.50
Diverse whiskey’s, tequila, rum en mezcal te combineren met o.a.
East imperial, thai ginger ale - 3.50
East imperial, grapefruit soda - 3.50

Royal Bliss Tonic - 3.50
East imperial, yuzu tonic - 3.50

3 tapas 9.00
6 tapas 16.00
9 tapas 23.00

4.50
Calamares, aïolie, citroen
Croquetones, Mac&cheese, roze peper
Boquerones, olijfolie
Broodplankje, tapenade, aïoli,
knoflook
Huisgemaakte kroketten:
- rendang
- kip-kokos
- paëlla
- garnaal
- zoete aardappel
Manchego, walnoot, balsamico

gekonfijte

8.50
Ceviche, maïs, rode ui
Iberico ham, bieslook, cherry tomaat
Gevulde dadels, blauwe kaas
Rilette, zuurdesem
Burrata, gepofte cherry tomaten, balsamico
Kippenboutjes, blauwe kaasdip

10.50
Pulpo, paprika olie, hummus, amandel
Charcuterie plank, gedroogde ham, fuet
Hele gegrilde gamba’s, lavas, knoflook, sjalot
Gerookte runderlende, parmezaan
Tonijntartaar, aardbei, soja, sesam
Secreto iberico, foie gras, hazelnoot

Gin
Hendricks - 6.90
Gordon’s pink gin 5.90
Monkey 47 - 8.90
Bobby’s - 7.70
G-vine - 7.50
The Botanist - 7.70
Tanqueray 10 - 7.90

Keuze van de chef

SNACKS
Nacho, crème fraîche, bosui, kaas .......
Bittergarnuur 8 stuks ....................
Bitterballen 8 stuks .....................
Thai green curry ballen 5 stuks ..........
Truffel kroketten 4 stuks ................
Kaasballetjes, chilisaus 6 stuks .........
PINSA, PEER, WALNOOT, BLAUWE KAAS ........

8,5
8,5
8,5
5,5
5,5
5,5
9,5

Witte wijn

LUNCH 11.00 tot 16.00

Croix d’Or Chardonnay / Pays d’Oc 4.50 / 19.50
een aantrekkelijk blend van de vettige chardonnay en de mildfruitige terret. Dit maakt de wijn
soepel en aangenaam met tonen van appel en citroen, de afdronk heeft een klein bittertje

Conviviale Pinot Grigio / Veneto 4.90 / 23.00
BROODJES

(bruin of wit)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gerookte zalm citroenmayo, kappertjes .............10.50
Bakkeljauw surinaams, zoetzure groenten .............10.50
Carpaccio van ossenhaas truﬀelmayo, pesto, rucola ...9.50
Secreto tapenade, aïoli, cheddar ....................10.50

In de neus rijp boomgaardfruit met hints van honing en perzik. Licht kruidig met een goed
gewicht en textuur - in evenwicht gehouden door frisse citruszuren en gebakken appel en peer.

Koffie met vlaai 5.90

Marques de Riscal Verdejo / Spanje 5.50 / 26.00

Croissant met jam 1.50
Ontbijtplank 12.50
koffie, salade, croissant, jam,
bruine boterham zalm, focaccia,
ham, kaas, spiegelei

Pastrami zuurkool, reuben’s dressing .................12.50
Eggs benedict hollandaise, spinazie, ham of zalm ........12.50

ONTBIJT

ZOET

Croque Monsieur béchamel, ham, gruyère ............9.50

Wafel met warme kersen 5.50
Apfelstrudel met ijs 6.50

Avocado toast gepocheerd ei, granaatappel, feta ........9.50

Mouilleux met slagroom 5.50

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Luigi Bosca (Sauvignon Blanc) / Mendoza 6.00 / 27.00
Deze Sauvignon Blanc kleurt bleekgeel in het glas en heeft delicate en expressieve aroma’s.
Heerlijk fruitig met witte en citrusbloemen. Al met al een levendige wijn die erg verfrissend is.
Evenwichtig en vol in de mond met een kruidig karakter en als afsluiter een levendige afdronk.

L’Abrunet Blanc Grenache Blanc / Catalonie (NATUURWIJN) 32.00

Rode wijn
Croix d’or Merlot / Pays d’Oc 4.50 / 19.50
een pittige, karakteristieke merlot met een uitnodigde een stoere geur. Vol in de mond, krachtig,
een beetje aards met veel fruit.

CLASSICS
Uitsmijter, 3 eieren, ham/kaas ..........................................9.50

een smaakvolle strogele expressieve, frisse 100% Verdejo wijn van een zeer goede jaargang.
Aangename neus gedomineerd door rijp geel fruit (appel, banaan), met een toets van vanille,
citrus, bloesem en een vleugje mineralen. Goede combinatie met visgerechten, kreeft, garnalen,
carpaccio, noten en zachte kazen.

LUNCHMENU 21.50
2 - gangen menu met
1 glas bier/wijn/fris

Integro Primitivo / Puglia 4.80 / 23.00

Huisgemaakte garnalenkroketten met brood .................12.50

een prachtige volle rode wijn die gemaakt is in Puglia, in het diepe zuiden van Italië. Puglia heeft
dé perfecte omstandigheden voor het biologisch produceren van wijn. Deze wijn is gemaakt met
de Primitivo druiven, een van de meest karakteristieke inheemse druiven van de regio. De wijn is
zuiver, rijk en geconcentreerd met tonen van pruimen, kersen en frambozen en een vleugje pit op
de afdronk.

Oude kaas, koolsla, Limburgse mosterd, augurk ..........8.50

El Senat del Montsant / Spanje 5.30 / 25.00

Tosti, ham/kaas ......................................................................4.50
Huisgemaakte kalfsvleeskroketten met brood ...............10.50

LUNCHCOMBO
12.50
Koffie

HOOFDGERECHTEN

El Senat Del Montsant is van robijn rode kleur met een aroma van wilde bessen en rijpe
frambozen. De wijn is vol en romig van structuur met een bouquet van vanille, kruiden en
houttoetsen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Luigi Bosca (Pinot noir) Mendoza 6.00 / 27.00

SPARERIBS koolsla, maiskolf, frites ...............................................................19.50

Een zeer verfijnd karakter, dat komt het beste tot zijn recht op koelere temperatuur. In de geur
een echte Pinot Noir stijl, denkend aan bosfruit, aardbei, chocolade en wat bloesem. De smaak is
rijk en rond met de juiste hoeveelheid tannines, mooie smaken van besjes, kruiden, iets peper en
frambozen. Deze Luigi Bosca Pinot Noir is heerlijk bij een stukje rood vlees of wit vlees.

WISSELEND STREEKGERECHT salade, frites .....................................16.50

Dagsoep

HAMBURGER cheddar, BBQ saus, frites ............................ ………………………….16.50

Kroket op brood

VEGABURGER avocado, salade, frites ........................................................15.50

Toast met oude
kaas

TAPAS

Zie tapaskaart

STEAK buerre café de paris, frites, salade ........................................................21.50

Ceasar salade / zacht gegaarde kip / ei / bacon………..KLEIN 11.50/GROOT 16.50
Salade bataat / vijgen / spinazie / geitenkaas…………….KLEIN 9.50/GROOT 15.50
Salade niçoise / tonijn / sperziebonen / ei……………….KLEIN 12.50/GROOT 17.50
Salade falafel / papadum / raïta / granaatappel ….KLEIN 9.50/GROOT 15.50

L’Abrunet Negro Garnacha, Carinena / Catalionie (NATUURWIJN) 32.00

Rose wijn
Croix d’or rose 4.50 / 19.50

Orange wijn Tre Monti Vinga Rocca 32.00

Op tap
Budweiser 25cl - 2.90
Hertog Jan Pils 25cl - 3.20
Hertog Jan Weizener 30c - 4.70
Leffe Blond 33cl - 4.70
Tripel Karmeliet 33cl - 5.40
Grand Prestige 33cl - 5.40
Wisseltap 33cl - 4.50

Fles
La Chouffe - 4.90
Duvel - 4.90
Kwak - 4.70
Belle Vue kriek - 3.50
Hoegaarden Radler 0% - 3.50
Hertog Jan 0% - 3.10
Franziskaner Weizen Malt - 5.50
Omer - 4.90
Chimay blue - 5.20
Westmalle Tripel - 5.50
Scotch C.T.S. - 3.50
Borg Garun imperial stout - 6.50
Frontaal Rhodesian Barley wine - 6.50
Frontaal Rhodesian BA blend 2019 - 8.50
Jopen Ex-girlfriend 2018 - 7.50
Jopen Ongelovige Thomas BA aquavit - 8.50
Jopen Ongelovige Thomas BA Old Forester - 8.50
Jopen Meesterstuk 2017 - 8.50

Altijd verschillende nieuwe bieren van Zuyd brouwerij uit Maastricht

Blik
De School saison - 4.00
De School IPA - 4.00
Lobik brewery IPA - 5.50
North brewing Pale ale - 5.50
North brewing IPA - 5.50
Hopnytized Kveik ipa - 5.30
Hopnytized DIPA - 5.30
Kraftbier Cin Cin Scroppino hazy ale - 4.50
Kraftbier Motje saison - 4.50
Kraftbier Groote Kweek Sterk Blond - 4.50
In de nacht Orthographie Blond/Spelt - 4.50
Two Chefs funky falcon IPA - 4.50
Hop Hooligans imperial pastry stout - 6.50
Jetset provence rose ipa - 4.00

Vraag de ober naar de vele wisselende speciaalbieren

Cider
Galipette brut - 5.10
Galipette Bio - 5.50

DINER 17.00 tot 22.00
2-gangen dagmenu
21.5
3-gangen dagmenu
24.5

HOOFDGERECHTEN
Risotto / truffel / citroen / seizoensgroenten
Bloemkool / ras el hanout / hazelnoot / paddenstoel
Heilbot / venkel / sambai / beurre blanc
Vis van de dag
Sucade steak / beurre de paris / seizoensgroenten
Eendenborst / sinaasappel / couscous / wortel / roodlof
Maïshoen / structuren maïs / bacon-mayonaise
Ceasar
Salade
Salade
Salade

salade / zacht gegaarde kip / ei / bacon
bataat / vijgen / spinazie / geitenkaas
niçoise / tonijn / sperziebonen / ei
falafel / papadum / raïta / granaatappel

17.5
17.5
22.5
dagprijs
24.5
25.5
24.5

KLEIN 11.50/GROOT 16.50
KLEIN 9.50/GROOT 15.50
KLEIN 12.50/GROOT 17.50
KLEIN 9.50/GROOT 15.50

DE KLASSIEKERS
DESSERTS

Spareribs met koolsla en frites 19.5

Eton mess / merengue / pruimen / room

7.50

Chocolade / miso / karamel / koﬃe

7.50

Kaasplankje
10.5
3 kazen / truffelhoning / toast / vijgen / walnoot
Dessert van de chef
6.50
Koﬃe compleet

7.50

Hamburger met cheddar, salade, bbq
saus en frites 16.5
+ foie gras 3
Vegaburger met guacamole, salade
en frites 15.5
Wisselend streekgerecht 16.5

