Koffie en Thee
Koffie
€2,30
Hete kop koffie van versgemalen bonen zoals koffie hoort te zijn
Cappuccino
€2,60
Espresso met een zachte laag melkschuim
Espresso
Pure koffie met een mooi gemarmerde crema

€1,60

Dubbele Espresso
Net als de espresso, maar dan dubbel zoveel!

€2,60

Latte Macchiato
Een stevige laag melk, melkschuim met een shot espresso

€3,40

Caffè Latte (koffie verkeerd)
Warme melk met en shot espresso
Thee
Keuze uit: English Breakfast, Lady Grey, Champagne Cassis,
Bosvruchten, Japanse Sencha Citroen en Rooibos

€2,80

Verse muntthee of gember/sinaasappel
Thee bereid met verse muntbladeren of gember/sinaasappel

€3,40

Warme Chocomel met slagroom
Een echte opkikker op een koude dag

€2,80

€2,30

Frisdranken
fritz-kola
fritz-kola zonder suiker
fritz-limo sinaasappel
fritz-limo citroen
fritz-limo appel-kers-vlierbes

€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30

fritz-spritz bio-druiven-frisdrank
fritz-spritz bio-rabarber-frisdrank

€2,60
€2,60

Lipton Ice tea
Rivella
Earth Water (still / sparkling)
Chocomel

€2,30
€2,30
€2,30
€2,30

Zoete lekkernijen
Appeltaart Almond

€2,90

American Baked Cheesecake

€3,20

Wortel / Walnotentaart

€3,80

Caramel Miljonairs Shortbread

€3,00

Red Velvet Muffin

€2,60

Slagroom

€0,50

Ontbijt
De Snelle Ontbijter
Plak ambachtelijk brood, plak kaas of zoet beleg, gekookt eitje,
roomboter en verse jus d’orange.

€4,50

Ontbijt Bij de Mannen
Twee plakken ambachtelijk brood, suikerbrood, kaas,
vleeswaren, jam, honing, avocado, gekookt eitje, roomboter,
romig yoghurtje en verse jus d’orange.

€9,90

Yoghurt Bowl
Goed gevulde kom romige yoghurt, vers fruit, granola,
honing en jus d’orange.

€5,90

Heeft u allergieën? Vraag meer informatie aan het personeel

Lunch
Sandwich Hollandse Kroketten
Ambachtelijk desembrood met goed gevulde kroketten op eigenwijze

€6,90

Sandwich Zalm
Ambachtelijk desembrood met zalm, crème fraîche, zoete tomaatjes,
ei, rode ui, rucola en een heerlijke mosterd dille dressing
Sandwich Gezond
Ambachtelijk desembrood met ham, kaas, ei, , zoete tomaatjes,
rode ui, komkommer¸ rucula en een pestomayonaise
Sandwich Brie
Ambachtelijk desembrood met brie, crème fraîche, walnoten,
zoete tomaatjes, rucola en afgemaakt met honing en balsamicostroop

€8,90

Flatbread Blauwe Kaas
Vers afgebakken flatbread met crème fraîche, blauwe kaas,
walnoten, zoete tomaatjes, honing druiven en rucola

€7,90

Flatbread Kaas Spek Ui
Vers afgebakken flatbread met crème fraîche, bruchettaspread, kaas,
spek, rode ui, zoete tomaatjes, en bosuitjes.

€7,90

Lunchsalade Kaas
Bonte sla met 3 soorten kaas, noten, zoete tomaatjes, balsamico
en vijgen/cranberrybrood
Lunchsalade Gerookte Kip
Bonte sla met gerookte kip, spek, avocado, rode ui, zoete tomaatjes,
balsamico en vijgen/cranberrybrood

€8,90

Tosti Zalm
Tosti van rustiek brood met zalm/kaas, crème fraîche, bruchettaspread,
rode ui, en rucola
Tosti Ham/Kaas
Tosti van rustiek brood met ham/kaas, crème fraîche, groene pesto,
rode ui en rucola
Verse Tomatensoep
Romige tomatensoep met toast van desembrood en roomboter

€5,50

€7,50
€7,50

€8,90

€4,90
€4,90

Heeft u liever een glas wijn bij uw lunch? Vraag naar onze wijnkaart!

