Lekker
eten en drinken

Diverse taarten o.a. appeltaart, chocoladetaart (slagroom € 0,50) vanaf € 2,95
Bonbon
€ 0,50
Diverse lunch
Soep van de dag (de Luxe)
(€ 4,95) € 4,50
12 Uurtje de luxe
€ 8,95
kopje soep, sla met dressing en sandwich carpaccio of zalm
Salades
Caesar Salade, gerookte kip, ei, croutons, kaas en dressing
Geitenkaas Salade, appel, walnoot, bacon, tomaat en dressing
Carpaccio pesto, pijnboompitten, rucola en parmezaanse kaas
Broodjes
Bagnat carpaccio, pijnboompitten, pesto, rucola en parmezaanse kaas
Bagnat gerookte zalm, ijsbergsla en huisgemaakte dille mayonaise
Ciabatta beenham, veldsla, huisgemaakte honing mosterd mayonaise
en tomaat.
Zachte witte punt boerenkaas van Boer Kuiper, komkommer,
eikenbladsla en mosterdsaus
Multikorn broodje eiersalade (huisgemaakt), bacon en bieslook
Multikorn broodje brie, walnoot, honing, komkommer
en eikenbladsla melange
Muesli-notenbrood warme geitenkaas, honing, cashewnoten
en rucola
Tosti ham en kaas
Tosti ’Debora’, kaas, tomaat en pesto
Tosti brie, salami en Italiaanse kruidenolie

€ 9,20
€ 9,20
€ 9,20
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,20
€ 3,75
€ 5,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 2,75
€ 3,00
€ 3,50

Kaas/Worst (na 14.00 uur / minimaal 2 personen)
(p/p) € 4,95
Lekker kaasplankje met muesli-notenbrood, paprikajam of appelstroop
Lekker kaas/worst plankje met muesli-notenbrood, paprikajam of appelstroop
IJs, drie verschillende soorten ambachtelijk ijs, bereid met uitsluitend
natuurlijke ingrediënten (seizoensgebonden)
Koffie
Koffie, espresso
Cappuccino, koffie verkeerd
Latte macchiato
Warme chocolademelk (met slagroom)
Graag binnen afrekenen.

Lekker
eten en drinken

€ 3,00

€ 2,00
€ 2,10
€ 2,70
€ 2,30 (€ 2,80)

Thieme’s Echte Thee® gezet met Spa blauw
€ 2,00
Darjeeling Summer Flush - zachtgeurig, muskaat
Java Dry Monsoon - frisse, iets kruidige thee
China Golden Yunnan - geurig en bloemig
China Supreme Rose – zoetgeurig
Traditonal Earl Grey - met delicate Bergamot
Japan Green Sencha - traditionele groene thee
Kruid thee
Suid-Afrika Rooibos, Verveine/IJzerkruid, Muntblad
PickWick Slow Tea
Velvet Green (groene thee)
Rooibos Dreams (rooibos met vanille, sinaasappel en honing)
Camilla Sunday (kamille met sinaasappel en anijs)
Verse munt thee
€ 2,70
Bosvruchten thee , Winter thee
€ 2,00
Frisdrank
Cola, Cola Light, Sinas, Spa Rood/Blauw, Cassis, Sprite, Bitter Lemon
€ 2,20
Lipton Icetea Sparkling of Green, Appelsap, Tonic, Cassis, Fristi,
€ 2,40
Chocomel
Verse Jus d’Orange normaal/groot
€ 2,75 / € 4,25
Melk, karnemelk
€ 1,50
Flesje Spa blauw om mee te nemen
€ 1,00
Limonadesiroop
€ 0,50
Wijnen
Wit, Sauvignon Blanc, Chardonnay of Medium sweet
Rose
Rood
Rode Port
Bier
Warsteiner, Amstel Radler (0%)
Liefmans Fruitesse
Wit bier – Hoegaarden

glas (fles) € 3,75 (€ 18,50)

€ 3,75
€ 2,50
€ 3,20
€ 3,00

High Tea, High Wine, diner en buffetten voor groepen ook mogelijk
buiten onze reguliere openingstijden. Het is een leuke manier om iets
te vieren op onze unieke locatie, zoals een verjaardag, jubileum,
huwelijk of vrijgezellenfeestje.
Voor groepen vanaf 6 personen hanteren wij 1 rekening
Contant betalen mag, maar wij ontvangen uw betaling bij voorkeur via PIN.

