Dranken

Menu
Al ons brood is uit eigen bakkerij

Wentelteefjes met stroop en fruit € 9,95

Frisdrank

Warme dranken

Spinazie-truffelomelet met vulling van taugé, zachte geitenkaas en avocado € 9,95

Cola, zero € 3,25

drankjes ook te maken met soja en

Ginger ale van Naturfrisk € 3,75

havermelk (+€0,50)

Tonic van Naturfrisk € 3,75

Koffie € 3,25

Bitter lemon van Naturfrisk € 3,75

Espresso € 2,95

Naturfrisk Orange € 3,75

Cappuccino € 3,75

Elderflower van Naturfrisk € 3,75

Broodje filet americain met ei, ui en kappertjes € 8,95

Flat white € 3,25

Ice tea/ice tea Green € 3,50

Koffie verkeerd € 3,75

Broodje huisgemaakte tonijnsalade € 8,95

Appelsap van Schulp of chocomelk

Latte macchiato € 3,75

Broodje rosbief, truffelmayonaise € 8,95

van Nutricia € 3,10

Espresso macchiato € 3,25

2 Kroketten op brood, keuze uit rund, garnaal of kaas € 11,50

San Pellegrino plat of bruisend €

Kopje thee € 3,25

3,10/€ 5,95

Gember + € 0,50

Uitsmijter boerenkaas, op twee robuuste boterhammen € 9,95
Griekse yoghurt met honing, fruit en huisgemaakte granola € 6,95

Broodje huisgemaakte eiersalade € 8,95

Club sandwich met hummus, gegrilde groente, avocado en pecannoten € 11,95
Club sandwich met gegrilde kip, ei, tomaat, spek, friet en mayonaise € 15,95
Kleintje bouillabaisse, garnalensalade met koriandercroutons, garnalenkroket en toast met
garnalenspread € 17,95
Kleintje tomatensoep, toast met eiersalade, kleine tomatensalade en een kaaskroket € 13,95
Kleintje courgettesoep, broodje filet americain, van Dobbenkroket en kleine courgettesalade € 15,95

Onze Bubbels
Bubbles Piccolo
Moët & Chandon 200 ml € 15,00
Lisetto Prosecco 200 ml € 9,95
Biscardo Prosecco 375 ml € 15,95
Fourney en Fils Champagne 375 ml € 19,95
Perelada Brut Cava 375 ml € 15,95

Munt + € 0,50
Sappen 330 cc

Potje thee € 5,95

Verse jus € 4,25

Chai latte € 3,25

Tomatensap van Big Tom € 3,95

Warme chocomel € 4,75

Mango, spinazie, banaan, yoghurt € 6,95

Slagroom + € 0,50

Bieren

Wijnen € 5,00/ € 25,00
per glas of fles

Tapbier Hertog Jan € 3,25
Soepen geserveerd met brood en kruidenboter
Courgettesoep van oma Krijna, lekker stevig € 5,95
Bouillabaisse, romig en royaal gevuld, € 9,95
Tomatensoep met pesto, vers brood en kruidenboter € 5,95

La Chouffe IPA € 4,25

Bubbels € 5,00/ € 25,00
per glas of fles
Vendome Mademoiselle blanc 0,0 %
Vendome Mademoiselle rose 0,0 %

Penne met gerookte zalm, gorgonzola en kleine spinaziesalade € 17,95

Graham Beck Brut Rose

Ravioli met paddenstoelen, truffelroomsaus en kleine spinaziesalade € 17,95

Ponte Prosecco Bianco

Garnalen en chorizosaus met spirelli en kleine spinaziesalade € 17,95

Vino Frizzante Rosato
Gautherot Champagne Rose

Spinaziesalade met walnoten, zachte geitenkaas, druiven, knoflook croutons en Franse dressing € 17,95
Courgette spaghetti met gegrilde aubergine, pijnboompitten, mozzarella en volkorencroutons € 17,95
Tomatensalade met zeekraal, romatomaten, paksoi, koriander en pittige wasabi dressing € 17,95
Botersla met Hollandse garnalen, avocado, koriandercroutons, taugé en romige dressing € 19,95

Steak tartaar op oosterse wijze met koriandercroutons met botersalade en friet € 19,95
Biefstuk in jus met botersalade en friet € 24,50
Ceviche van dorade met sinaasappel, tabasco, geserveerd met friet € 23,50

Kids
Poffertjes van de plaat met poedersuiker en boter € 6,95
Tosti ham en kaas met lekker dipsausje en komkommer € 6,95
Frietjes met huisgemaakte appelmoes, (vega)kroketje en snackgroenten € 6,95
American pancakes met room
Huisgemaakte kipnuggets met frietjes en snackgroenten € 6,95

Cascina Fonda Spumante Dolce
Casa Fonda Moscati D’asti

La Chouffe Cherry € 4,25
La Chouffe van het seizoen € 4,95
Radler of Jupiler 0,0% € 3,75

Les Baronnes Sancerre Blanc
La Villette Chardonnay blanc
Roblin Sancerre Rouge
Ultima Rose

Radler € 3,75

Voor erbij

Bilts genot, amandelkoek met amarettoroom
en chocolade
€ 1,00
Schaaltje Leonidas bonbons
€ 3,00
Macaron
€ 1,50
Huisgemaakte truffel
€ 1,00
Gebakje uit de vitrine v.a.
€ 3,00
Scones met huisgemaakte jam en clotted
cream
€ 4,75
Verse croissant met jam en boter
€ 3,95
Bitterballen, 8 stuks (vegetarisch of rund)
€ 7,75

Klassiekers
Ontbijt etagère:
croissant, brood, kaas, zalm, rosbief,
jam, fruit, gekookt eitje, Griekse
yoghurt, granola, verse jus en koffie
€ 22,50 p.p.
Lunch etagère:
robuuste boterhammen met een
salade, kroket, soepje, tonijnsalade, filet
americain, eiersalade en kaas
€ 16,95 p.p.
High tea grande :
onbeperkt thee, glas bubbels, macaron,
petit four, brownie, bonbon van
Leonidas, 3 sandwiches, 2 scones, beef
pie en vegetarische pie
€ 32,50 p.p.
High tea petit:
onbeperkt thee, macaron, petit four,
brownie, bonbon van Leonidas, 3
sandwiches, 2 scones
€ 22,50 p.p.

