
tartine - brood naar keuze uit de winkel

• Groentenbroodje, tomatentapenade, rucola en gegrilde groenten  8
• Uiencompote met brie en balsamicostroop (warm het lekkerst)  8
• Citroenmayonaise met gegrilde groenten of slagersham   8
• Clubsandwich, paprikaspread, sla, komkommer en kiemgroenten  9
• Clubsandwich ham en/of kaas, sla, tomaat en citroenmayonaise  9
• Geitenkaas, peer en walnoten (lekker met rozijnenbrood)   8
• Tosti ham/kaas met huisgemaakte tomatenketchup   5
• Tosti pesto, brie en tomaat met huisgemaakte tomatenketchup  6,5
• Tosti paprikaspread en kaas met huisgemaakte tomatenketchup  6,5

salade - basis gemengde sla met brood

• Geroosterde pompoen met kaneel en salie, uiencompote,    9  

 met gorgonzola of geitenkaas.  

soep van de week   

Kom soep geserveerd met brood en huisgemaakte kruidenboter  6,5
Glaasje soep                    Lekker bij een tartine!    3

Foodproof

Borrelplankje
Verschillende lekkernijen        7,5

Bij Proof maken we alles met de hand. Wij verkiezen kwaliteit en 
 versheid boven snelheid. En duurt het soms iets langer. 

Geniet daarom even extra van je gezelschap of de omgeving bij Proof!

Broodmandje 
Verschillende broodjes      5 
met kruidenboter & wisselende dip 

chef’s special
Iedere week maakt onze chef verrassende gerechten buiten de kaart om. 
Houd ons whiteboard binnen in de gaten voor de laatste specials.



Koffie
Wij hebben gekozen voor koffiebonen van Manetti. 
Unieke melanges, eigen karakter en intense smaken.  
.
• Espresso  2,25  • Espresso Macchiato   2,5
• Dubbele Espresso 3,25 • Koffie   2,5
• Cappuccino  2,75 • Latte Macchiato   3,5
• Flat White  3,5 • Cool Latte (ice koffie)  3
havermelk i.p.v. koemelk  +0,25 • Babyccino   1,5

thee  High tea (14-17 uur)

• Senza thee  2,75 1e gang hartig, 2e gang zoet 22,5
• Verse munt of gember thee  3 Onbeperkt thee 

Frisdranken en sappen
• Curiosity Cola, Rose Lemonade, Wild English Elderflower,  
 Mandarin & Orange Jigger, Victorian Lemonade of Ginger Beer     3,75
• Tonic Water  •  Ginger Ale  (Fentimans)   3  
• Bruis/plat water       2,75
• Bruis/plat water met verse munt en citroen  3,25
• Appel-Peersap     2,25  •  Jus d’orange   3,5  •  Limonade  1,75
•  Appel-Bosbes 3 • Appel-Kers 3
• Huisgemaakte Ice-Tea  2,5 •  (Karne)melk   2,25
• Huisgemaakte limonade (zie voor de smaken ons whiteboard)  3

Stukje taart erbij? Zoet plankje  
Vraag naar het  assortiment   Verschillende zoete lekkernijen. 6
of kijk in onze winkel. Vanaf 2,75 - 4

graag reserveren

Horecaprijzen wijken af van winkelprijzen, eigen consumpties niet toegestaan
Betalen kan in het winkeldeel                Neem gelijk iets lekkers mee voor thuis!

kids | proof
•  boterham of vloerkadet met kaas, hagelslag, pindakaas of jam   2,5
•  kopje soep met een broodje 3,5 •   tosti kaas/ham  3
•  appel-perensap  •  (karne)melk   2,25 •  limonade     1,75


