Koffie en thee

Specialiteiten en thee

Koffie
Koffie
Lekker sterk als Long Black of Americano.

2¼

Chai latte
3¾
Indiase kruidige theevariant met opgeschuimde melk.

Koffie verkeerd
2¾
Laat ons je voorkeur qua melk weten, we maken hem
graag verkeerd op maat!

Dirty chai
4¼
Een chai latte met een kick! Bovenop de chai latte laten
we nog een espresso vallen.

Espresso
Vraag ons naar de beste roast voor jouw smaak.

2¼

Espresso-tonic
Frisse mocktail voor de tonic liefhebber.

4½

Espresso macchiato
Je favoriete espresso, met een vlekje melkschuim.

2¾

Iced americano
Ijswater met een sterke espresso.

3½

Cortado
Lijkt op de espresso macchiato, maar dan
met een beetje meer warme melk.

2¾

Iced latte
3½
Luchtige koude latte, vers uit de cocktailshaker. Is ook
erg lekker met hazelnootsiroop!

Cappuccino
De koffie die geen introductie nodig heeft,
erg lekker met dark roast bonen.

2¾

Chocolademelk
Warme biologische chocolademelk. Laat ons weten
hoeveel slagroom erop mag, we oordelen niet!

2½

Flat White
Sterk broertje van de cappuccino met een
dubbele espresso en fijner melkschuim.

3¼

Spanish coffee
Koffie met Spaanse likeur en lobbig geklopte room.

5½

Caffè latte
Meer melk dan de cappuccino, met een klein beetje
geschuimde melk.

3

Latte macchiato
Proef goed de verschillende lagen in deze koffie.
Ook lekker met een siroop van Monin.

3½

Monin siroop
Maak je koffie nog lekkerder met een siroop.
Goede vervanging van suiker in de koffie.

¾

Amandel- of havermelk
Voor wie geen zuivel kan drinken, of gewoon op
avontuur wil!

½

Espresso Martini
9
Ultiem nagenieten na het eten, of gewoon het weekend
inluiden.
Thee
Keuze uit een selectie van luxe gedroogde thee.

2¼

Verse gemberthee
3
Vers gesneden Chinese gember en een schijfje limoen.
Verse muntthee
3
Aromatische verse thee, eventueel met een lepel honing.

Cool & fresh

Fris en sap

Wijn

Huisgemaakt
Ice tea green citrus
Limoen-gember soda
Vlierbloesem limonade

3
3
3

Op fles
Schulp appelsap
Schulp sinaasappelsap
Kumasi cacaovruchtsap

2½
2½
3

Coca-cola regular
Coca-cola zero
Fuze tea sparkling
Fanta orange

2½
2½
2½
2½

Finley bitter lemon
San Pellegrino tonic
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood

2¾
3
2
2

Cocktails
Espresso tonic 0.0
Botanical gin tonic 0.0

4½
7

Screwdriver
Espresso martini
Bobby’s gin tonic

8
9
11

Wit
Pinot grigio | Cesari delle Venezie
Moelleux | Côtes de Bergerac
Sauvignon blanc | Marlborough
Chardonnay | Domaine d’O

4 ½ | 21
5 | 24
25
25

Rosé
Malbec | Finca el Origen Mendoza

4 ½ | 21

Rood
Montepulciano d’Abruzzo | Farina
Syrah | Languedoc-Rousillon
Malbec reserva | Finca el Origen Mendoza

4 ½ | 20
25
28

Mousserend
Blanquette de Limoux | Bulles d’O
Champagne cuvée sublime | Piper Heidsieck

30
60

Bier
Hertog Jan 0.0
Leffe blond 0.0

2½
4½

Hertog Jan pilsner
Vedett extra white
Leffe blond
Leffe tripel
Paulaner Hefe weissbier

2½
4
4½
5½
6

Bites

BROODJES

BITES | vanaf 11:00

Oude kaas
Oude kaas op een bedje van rucola en
een dun laag je grove mosterd.

5

Broodplank
Met truffelmayo, chimichurri en
muhammara.

6

BLT
een classic met krokante bacon,
little gem sla en Pomodoro tomaat.

6

Mediterraans rondje
Selectie van Serranoham, Coppa
di Parma en Fuet.

9

Serrano
Dun gesneden Serranoham met rucola
en Pomodoro tomaat.

5½

Flammkuchen
Met Serranoham of Arabische
courgette.

8

Tosti vloerbrood
Dik belegd vloerbrood met achterham
en Goudse kaas.

6

Albóndigas
Kleine gehakballetjes in
tomatensaus.

6

Ambachtelijke bitterballen
7 luxe bitterballen met grove mosterd.

7½

Piri Piri
Spicy kipboutjes met een frisse bieslook dip.

7

Zoetigheid
Apple crumble
Kruimeldeeg met een appel kaneel vulling.

3½

Cheesecake
Zachte taart met een rood fruit topping.

4

Arretjescake
Klassieker met cacao en koekjes.

2½

Banana bread
3½
Ons eigen vegan recept, lekker met dadeltapenade.

Allergie of dieetwens?
Alle broodjes en gerechten bereiden we vers, vraag ons
dus gerust om advies. Bijna alles is mogelijk!

