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Warme dranken

Koffie
Cafeïnevrije koffie
Cappuccino met biologische melk
Cappuccino met soja melk (lactose vrij)
Cafeïnevrije cappuccino
Espresso / espresso macchiato
Corretto (espresso met een scheutje Grappa)
Dubbele espresso
Latte macchiato met biologische melk
Latte macchiato met sojamelk (lactose vrij)
Verse munt thee
Verse gember/limoen thee
Diverse thee soorten
Eva koffie (chocolade, espresso, melkschuim en slagroom)
Adam koffie (caramel, espresso, melkschuim en slagroom)
Warme chocolademelk met slagroom
DIVERSE KOFFIE MET EEN TIC o.a.
Irish coffee met Ierse whiskey & geslagen room
French coffee met Grand Marnier & geslagen room
Brazilian coffee met Tia Maria, geslagen
room & nootmuskaat
Italian coffee met Amaretto en geslagen room
Kiss of fire met Cointreau, Tia Maria & geslagen room
Coffee 43 met Cuarenta y tres & geslagen room
IETS ZOETS?
Huisgemaakte open appeltaart,
koud óf warm uit de oven met slagroom
Plankje met zoetigheden om te delen

€ 2,50
€ 2,75
€ 2,70
€ 3,00
€ 3,25
€ 2,40
€ 3,75
€ 3,80
€ 3,00
€ 3,25
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,00

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,25
€ 6,00

Koude dranken

Diverse frisdranken                                              vanaf
Fristi/ chocolademelk
Verse jus d’orange
Grote verse jus d’orange
Biologische appelsap, bessensap of tomatensap

€ 2,50
€ 2,75
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00

WIJNEN PER GLAS
Fruitige Italiaanse chardonnay
Frisse Franse sauvignon blanc
Spaanse kruidige Rueda verdejo
Soepele Franse merlot
Rosé (wisselend per seizoen)                                vanaf
Wijnen per fles? Vraag naar onze wijnkaart!

€ 4,00
€ 4,25
€ 4,75
€ 4,00
€ 4,00

BIEREN
Fluitje Brand bier                                                 vanaf € 2,40
Speciaal bieren van de tap of op fles                    vanaf € 3,25
Alcoholvrije bieren                                              vanaf € 2,50
APERITIEF/ DIGESTIEF
Jonge jenever, oude jenever en korenwijn              vanaf
Diverse likeuren en buitenlands gedistilleerd           vanaf
Gin-tonic (Dutch gin & Elderflower tonic)
Vanille dream (vanille-vodka, appelsap en ginger ale)

€ 3,50
€ 3,50
€ 8,50
€ 8,50

€ 4,00
€ 6,00

Snack Attack

Hollands borrel bittergarnituurtje
Say cheese met kaassouffleetjes, dyonmosterd en mierikswortel
Lekker gewoon bitterballen met grove mosterddip
Blijven borrelen met bovenstaande balletjes en grootmoeders stoofkroketjes

   

8 stuks
8 stuks
4 stuks
8 stuks
14 stuks

€
€
€
€
€

6,50
6,50
3,50
6,50
12,50
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Haute Friture (per portie 4 stuks)

Paddenstoel en kaas-knolselderij kroketjes met truffeldip
Pulled beef kroketjes met peperbesmayonaise
Pekingeend kroketjes met black garlic-soja sauce
Kabeljauw en kreeftkroketjes met verse tuinkruidendip

Les Petites Plateaus

4x mini sateetjes van de grill met kroepoek en gebakken uitjes
6x mini geitenkaas pasteitjes met veenbessencompote
Mini pannetje kaasfondue met een broodje
Mini gambapotje piri piri

Les Grandes Plateaus

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

€ 8,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

FROMAGE
de lekkerste kazen van Bourgondisch Lifestyle en De Raat

€ 13,50

CHARCUTERIE
Méditerraanse plank met de mooiste pepersalami, prosciutto,
bergspeck, Parmaham en Italiaanse billtong

€ 14,50

FRUITS DE ME(E)R
hengel mee met mini garnalencocktailtjes, gamba piri piri, gerookte zalm wraps,
kabeljauwkroketjes, makreelsalade en kreeftenbisque

€ 16,50

(VEG)ALLERGAARTJE
cheesy pasteitjes, kaasfonduetje, aardappelsalade met groene
asperges, paddenstoel en kaaskroketjes, broodjes en ratatouille tapenade

€ 14,50

WIJ SERVEREN DE LOUNGEKAART VAN 12.00 TOT 22.00 UUR.
Meegebrachte etenswaren mogen niet genuttigd worden.

Heeft u allergieën of dieetwensen? Laat het ons weten.
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