
Wij komen graag aan je tafel 
serveren. Zou je ons wi l len 
helpen door lege borden en 

glazen alvast op te s tapelen? 
Zo kunnen wi j makkel i jker 
werken en houden we het 

vei l iger voor iedereen. 
Wil je liever niet dat we bij je aan tafel 
komen? Geef dit dan aan. In dat geval 

zetten we je versnaperingen graag voor 
je klaar op de bar!

S A N DW I C H E S
Dikgesneden bruin brood van bakkerij Rutten 

Br ie & walnoten 7,-
Met bessenjam

Prosciut to 7,75
Met geitenkaas en vijgenjam

Gehaktbal 7,50
Pittig gehaktballetje, lente-uitjes en  
mosterdmayonaise

Uitsmij ter 8,-
Twee boterhammen met 3 eieren,  
ham en kaas

Clubsandwich 9,-
Met kip, bacon, kaas, ham, lente-uitjes, 
tomaatjes en mosterdmayonaise

S A L A D E S  met brood

Couscous 10,50
Lauwwarme salade met feta, appel, wal-
noten, rozijnen en een dressing van verse 
citroen en munt 

Geitenkaas 9,75
Met walnoten, appel en een dressing van 
appelstroop en balsamicoazijn 
.

O N T B I J TJ E S
Tot 12:00 u

Kinderontbi j t je 3,75
Schnittbroodje, boter, aardbeienjam, 
hagelslag, yoghurt met jam, gekookt 
eitje, glas melk of sinaasappelsap en  
een verrassing!

Yoghur t met granola 5,50
Griekse yoghurt & huisgemaakte granola
Vers f rui t erbi j  1,25

Basic ontbi j t je  4,75
 2 schnittbroodjes, roomboter, kaas, 
ham en jam

Pet i t dejeuner Français  6,-
 Croissant, schnittbroodje, roomboter, 
jam, kaas, brie en gekookt eitje 

Uitsmij ter 8,-
Twee boterhammen met 3 eieren,  
ham en kaas

Luxe ontbijtplank 11,50
Brood, schnittbroodje, croissant, ontbijt- 
koek, prosciutto, brie, ham, kaas, jam, 
hagelslag, yoghurt, vers fruit en roerei

High breakfast  (voor 2 personen) 23,50
Appelkruimelgebak, schnittbroodjes, 
brood, scones met clotted cream en jam, 
kruidkoek, yoghurt, granola, vers fruit, 
ham, kaas, kip, brie, vruchten en choco-
lade hagelslag, jam en sinaasappelsap

Wentelteef jes 5,75
2 stuks met suiker en kaneel

 Scones 4,- 
2 scones, vers uit de oven, met clotted 
cream en aardbeienjam 

Croissantje 2,60
met roomboter en aardbeienjam

Krentenbol 1,55
Krentenbol met kaas 2,60

E X T R A’ S
Alleen te bestellen in combinatie met een ontbijt

Gekookt ei 1,25
Roerei (2 stuks) 2,25

S O E P  met brood  

Geroosterde 
paprika-tomaat 5,65

Pompoensoep zoet-pittig 5,65

Courget te-doperwten 5,65
Met een vleugje munt 

TO S T I ’ S
Alle tosti’s worden met bruin brood gemaakt. 

Liever wit brood? Dat kan!

De klassieker 4,75
Met kaas, ham/kaas of kaas/tomaat

Fransoos 5,75
Met brie, walnoten en honing

De gr iek 6,75
Met feta, geroosterde paprika en rode ui
 
Toni jn van f ish tales 7,75
Met roomkaas, jonge kaas, rucola en 



I J S S S S S . . .

Homemade i js je banaan 1,75
IJsje van banaan, yoghurt en honing  op 
een stokje. Zonder toegevoegde suikers! 

Homemade i js je ananas 1,75
IJsje van ananas, kokosmelk, limoen en 
ahorn siroop  op een stokje. Zonder toege-
voegde suikers! 

IJskof f ie 4,75
Verse koffie met 2 bolle-
tjes slagroomijs, slagroom 
en kaneelsuiker

Kinderi js je 3,75
Bolletje slagroomijs met slagroom en 
discodip, snoepketting en een verrassing

      
      K I D S TA S J E
    Tasje gevuld met een krentenbol 
 of croissantje, huisgemaakte   
 kruidkoek, roombotertje, vers  
 fruit, capri-sun en een verrassing.  
 Handig om mee te nemen en  
 lekker in het park of onderweg  
 op te smullen. Maar hier opeten 
 mag natuurlijk ook!
                                                      4,50

G E B A K

Arret jescake 3,-
Naar Oma Mien’s recept, zonder 
rauwe eieren!

Appel-kruimel gebak 3,75

Peer-pecan gebak 3,-

Chocolate cookie 2,50

Kruidkoek 1,75
Wordt geserveerd met roomboter

Scones 4,-
2 scones, vers uit de oven, met clotted 
cream en keuze uit aardbeienjam of huis-
gemaakte frambozenjam

Zoethouder t je 5,75
Plankje met kleine versies van ons  
huisgemaakt gebak, een stukje fudge  
en siroop met slagroom. Lekker voor  
bij de koffie of thee! 

High ranja 12,95
Alleen op reservering

High Ranja, dat is High Tea, maar dan 
met een proeverij van de lekkerste ranja’s 
plus lekkere huisgemaakte hartige, zoete 
en fruitige hapjes! Een High Ranja kan al 
vanaf 2 personen en kost 12,95 per persoon. 
Wel graag even reserveren van tevoren!

VO O R  D E  K I D S

Boterham Alfons Aap 2,60
Pindakaas

Boterham Ber t je Beer 2,60
Chocopasta

Boterham Els Ui l 2,60
Kaas

Boterham Paula Pauw 3,-
4 partjes met pindakaas,  
chocopasta, gekleurde en  
chocolade hagelslag

Croissant je 2,50
Met roomboter en aardbeienjam

Krentenbol 1,55

Krentenbol kaas 2,60
Met boter en jonge kaas

Kruidkoek 1,75
Wordt geserveerd met roomboter

Kinderontbi j t je  (Tot 12:00 uur) 3,75
Schnittbroodje, boter, aardbeienjam, 
hagelslag, yoghurt met jam, gekookt 
eitje, glas melk of sinaasappelsap en  
een verrassing!

Wentelteef jes 5,75
2 stuks met suiker en kaneel 

Kinderuitsmij ter 5,-
1 snee brood met ham, kaas en een 
spiegelei

Soepje 3,50
Geroosterde paprika-tomaat 

Par t jes peer  1,75

Bakje seizoensfrui t 3,75

De tafel t jes s taan lekker  
ver ui t e lkaar en we hebben 
een looppad uitgezet van de 
t rap tot aan de wc. Met dat 

afstand houden moet het dus 
helemaal goed komen!  

Wil iemand erdoor? Ga dan even aan  
de kant. Is het toilet bezet? Wacht even 

aan je tafeltje. Wil je afrekenen?  
Sein ons, dan komen we naar je toe! 

Betalen bij voorkeur met pin en  
contactloos is nóg fijner.


