DRINKEN EN LEKKERS

FOODPROOF

KOUDE DRANKEN

WARME DRANKEN

BELEGDE BROODJES

Espresso dubbel +1 macchiato +0.25
Koffie

2.50

Versgeperste jus d'orange groot 4 . 5 0

2.75

Proof smoothie groot glas

4.50

Bij onderstaande broodjes: keuze uit ciabatta (olijf/naturel), baguette of boterhammen

Cappuccino

3.00

Appel - peersap

2.50

Champignons, truffelmayonaise, rucola, parmezaan en walnoten

8.50
8.50
8.50

Groentebroodje met tapenade, rucola en gegrilde groenten of mozzarella 8 . 5 0

Flat white

3.75

Soof lemonade groot glas

3.50

Bietensalsa met geitenkaas en hazelnoten

Latte machiato

3.50

Soof blikje met bubbels

3.25

Citroenmayonaise met gegrilde groenten of slagersham

Havermelk

+0.25

Limonade kinderen

1.75

Babyccino

1.50

Mineraalwater plat of bruis

2.75

2.75

met munt en citroen Marie-Stella-Maris

Senza thee keuze uit de theedoos
Verse muntthee
Verse gemberthee

3.00

Frisdranken van Fentimans

3.00

cola - rose lemonade - ginger beer -

Chai tea latte

3.25

Warme chocolademelk

3.25

TAART, ZOETS & HARTIG

Kijk in de winkel wat voor een
lekkers we vandaag hebben of vraag
advies aan de gastvrouwen of -heren.
+0.50 voor horecaconsumptie.

GRAAG IN DE WINKEL

8.50

3.25

Brie met appelcompote en amandelschaafsel

8.50

3.75

Kerriemayonaise met rucola, gerookte kip en druiven

8.50

Tosti ham en/of kaas (met ketchup)

6.50

Tosti tomatentapenade met kaas (met ketchup)

6.50

Tosti roomkaas, champignons en kaas (met truffelmayonaise)

7.00

3.00

Kind Boterham of vloerkadet met kaas, hagelslag, pindakaas of jam
ALCOHOL

8.50

Soep van de week met brood en

Flesje Prosecco 2 glazen

9.00

huisgemaakte kruidenboter

8.00
8.75
8.75

BROODMAND

2.50

Wij maken alles met de hand dus

HUISGEMAAKTE SOEP

Flesje wijn wit of rood 2 glazen

het kan even duren.

6.50

Heb je haast? Geef het even aan.

Gin Bombay Sapphire
& Fentimans tonic, citroen & komkommer
& Fentimans rose lemonade & rood fruit
& Fentimans elderflower, tijm & limoen

BESTELLEN EN BETALEN

8.50

Belegen kaas en/of ham, citroenmayonaise en sla

victorian lemonade - elderflower (275 ml)
ginger ale - tonic (200 ml)

Smashed chickpea salad Vegan

Wij hebben een wisselend
aanbod aan speciaalbieren,
samengesteld door Hoptimaal.
Zie ons bord voor de selectie.

vanaf

4.75

Drie soorten brood met

5.50

LUNCHDEAL

huisgemaakte kruidenboter en

Belegd broodje naar keuze

wisselende dip

met een klein kopje soep

BORRELPLANK

voor twee

Verschillende minibroodjes

noten, olijven, fruit en kaas

17.00

Belegd broodje naar keuze
met een Proof smoothie of
jus d' orange

Roken en eigen consumpties zijn op ons terras niet toegestaan
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11.00
12.50

