Ontbijt ²²²²²²²
Chocoladekoek
€ 2.00
Botercroissant met huisgemaakte
€ 2.50
confituur
Boterham met huisgemaakte
€ 4.00
confituur of chocoladepasta
Boterham met pindakaas, banaan en € 4.50
granola
Boterham met jonge kaas
Boterham met hesp
Boterham met kaas en hesp

€ 4.50
€ 4.50
€ 5.00

Verse kaas met granola en fruit
Fruitsla
Verloren brood met appel en banaan
Verloren brood met rode vruchten
Rijstpap

€ 6.50
€ 6.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 6.50
6 glutenvrije mini ontbijtkoeken (20min)€ 10.00

Zachtgekookt eitje met soldaatjes
Roereitje met ham en kaas
Spiegeleitje met ontbijtspek
Stuk quiche (niet tss 11u30 en 14u)

€ 4.50
€ 6.50
€ 6.50
€ 5.50

Ontbijtformules:
Express
Botercroissant of chocoladekoek,
koffie of thee en sinaasappelsap

€ 7.50

Classic
€ 11.00
Boterham met kaas en confituur, zachtgekookt eitje, koffie of
thee en sinaasappelsap
Healthy
€ 11.00
Verse kaas met granola en fruit, thee
of koffie en sinaasappelsap
Sweet
€ 14.00
Verloren brood met rode vruchten, rijstpap, koffie of thee en
sinaasappelsap
Savory
€ 11.50
Spiegelei met ontbijtspek of roerei ham/kaas, koffie of thee en
sinaasappelsap

Brunch
€ 25.00
De brunch bestaat uit een croissant, zuurdesembrood, jonge
kaas en beenham, slaatje, stukje quiche, stukje taart, verloren
brood, rijstpap, meloen met Parmaham, croque pesto-tomaat,
koude drank (glas Crémant de Limoux of sinaasappelsap) en
warme drank (koffie of thee).

lUNCH
Dagschotel
Dagschotel + soep of koffie

€ 11.00
€ 13.00

Quiche + 1 bijgerecht
Quiche+ 2 bijgerechten

€ 11.00
€ 13.00

Dagsoep + zuurdesembrood
Saladebord + zuurdesembrood

€ 5.50
€ 12.00

Spaghetti bolognese

€ 12.00

Croque monsieur + bijgerecht
Croque brie – appel + bijgerecht
Croque tomaat – pesto + bijgerecht

€ 11.00
€ 11.50
€ 11.50

Kids lunch
Spaghetti bolognese
Croque monsieur met rauwkost

€ 8.00
€ 8.00

TAART en dessert
Taart van de dag (toonbank)
Warme appeltaart met vanilleijs
Coupe vanille met verse brownie
Kinderijsje

(prijs toonbank)
€ 7.00
€ 7.00
€ 3.50

Koffie
Koffie
Deca
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Cappuccino
Latte macchiato
Flat white
Mochaccino (latte met chocolade)
Speculoos latte
Tiramisu latte
Karamel latte
Karamel hazelnoot latte
Hazelnoot – witte chocolade latte
Karamel – witte chocolade latte
+ Sojamelk of amandelmelk

€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 3.50
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.50
€ 3.20
€ 3.70
€ 3.70
€ 3.70
€ 3.70
€ 3.70
€ 3.70
€ 3.70
+ € 0.50

WARME dranken
Warme melk
Warme chocolademelk
Hazelnoot-chocolademelk
Witte chocolademelk
Witte chocolademelk-karamel
Chai Latte
Karamel chai latte
Matcha latte
+ Sojamelk of amandelmelk

€ 2.50
€ 3.50
€ 3.70
€ 3.50
€ 3.70
€ 3.50
€ 3.70
€ 3.50
+ € 0.50

Kusmi THEE

€ 3.40

Darjeeling bio - Groene biologische thee uit de Himalaya.
English Breakfast - Mengeling van zwarte thee van Ceylan
en Assam.

Anastasia - Earl grey met bergamot, Citroen en
oranjebloesem.

Kashmir Chai- Chai thee volgens het originele traditionele
Nepalese recept.

Prince Vladimir - Zwarte Chinese thee geblend met stukjes
citrusfruit, vanille en kruiden.

Green St Petersburg - Groene thee met citrusvruchten, rode
vruchten en karamel.

Kamille - Rustgevende Kamille thee
BB Detox - Heerlijke Beauty Beverage met groene thee,
maté, guarana, rooibos en een vleugje pompelmoes.

Be Cool - Blend van verveine, zoethout en peper-munt, met
rozenbottel en anijs. Deze thee verfrist, kalmeert en reinigt
het lichaam. Zonder theïne.

Boost - Groene thee met maté, gember en kardemom. Een
energiedrink die past bij een drukke en gezonde levensstijl.

Sweet Love - Een subtiele kruidige, zwarte thee met
zoethout, guarana zaden, roze peper, kaneel en kardemom.
Doet de zintuigen ontwaken.

4 rode vruchten - Zwarte Chinese thee met kers, aardbei,
framboos en rode bes.

Chocolade – kruiden - Zwarte Chinese thee met chocolade
en kruiden

Verse Muntthee

€ 3.50

Darjeeling bio met verse munt.

JusrE Vruchtensappen
Miracle morning - sinaasappel
Time off – appel, munt
Kurkuma Karma – wortel, turmeric
Aloë olé – Granaatappel, Aloë vera
Yellow Bliss – ananas, appel
Oh my chia- Mango, spinazie, chia

€ 3. 80
€ 3. 80
€ 3. 80
€ 3. 80
€ 3.80
€ 3.80

Water
Gerolsteiner plat- spuit 25 cl
Gerolsteiner plat-spuit 75 cl

€ 2.00
€ 4.90

Limonades
San Pellegrino Citroen
San Pellegrino Sinaasappel
San Pellegrino citroen - munt
San Pellegrino bloedsinaasappel

€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00

San Pellegrino ice tea lemon
San Pellegrino ice tea peach

€ 3.00
€ 3.00

Franklin & Sons Cola
Franklin & Sons Ginger beer 20cl
Franklin & Sons Tonic 20cl

€ 3. 90
€ 2. 90
€ 2. 90

Bier
Blauw 33cl
Omer Blond 33cl
Tripel LeFort blond 33cl

€ 2.50
€ 3.50
€ 3.50

Wijnen

glas

fles

Bubbels - Crémant de Limoux

€ 5.50

€ 24.00

Wit - Château de Rousset
€ 4.50
Vermentino Blanc 2017
Rosé - Domaine des Lauribert
€ 4.50
"La Cuvée de Lisa" Rosé 2017
Rood - Domaine des Lauribert
€ 4.50
Côtes du Rhône "Tradition" Rouge 2017

€ 22.00
€ 22.00
€ 22.00

