
 

 

 

koffie & thee   
koffie      € 2,25 
cappuccino     € 2,50 
koffie verkeerd     € 2,50 
espresso     € 2,25 
espresso macchiato    € 2,50 
cortado      € 2,50  
dubbele espresso    € 3,25 
latte macchiato     € 2,75 
thee (Clipper, biologisch & fairtrade)  € 2,25 
verse muntthee met honing   € 2,50 
verse gemberthee met sinaasappel  € 2,50 

bij de koffie       
 

huisgemaakte appeltaart met of zonder slagroom  € 3,75 
rock slide brownie met chocolade en pecannoten € 3,75 
 

drankjes   
 
Frisdrank 
coca-cola, coca-cola zero, sinas, cassis, lipton ice tea, lipton ice 
tea green, sprite, sourcy rood, sourcy blauw, bitter lemon, 
tonic, chocomel, fristi    € 2,30 
Schulp sinaasappelsap of appelsap bio  € 2,70 
glas Abrona appel/perensap uit eigen boomgaard € 2,50 
 
Wijn 
Onze rode en witte huiswijn Palacio de Cirat komt uit Spanje en 
is biologisch.  
wit -  Verdejo & Sauvignon – geurig, fris, sappig, soepel  
rood - Garnacha Tintonera – sappige inzet, vol en rond van 
smaak 
wit zoet – Küfertrunk uit Duitsland - elegant zoet 
rosé -  Ficada Terras do Sado, Portugal – sappig, fruitig, droog 

Alle wijnen: € 3,50 per glas of € 18,50 per fles 
 
Bier  
Flesje Hertog Jan, Amstel  
Radler 0.0%, Heineken 0.0%   € 2,50 
Hoegaarden rosé bier, Brand Weizen 0.0%  € 3 
 
speciaal bier van Brouwerij de Leckere Utrecht  
Witte Vrouwen 5%, sterk verfrissend op basis van witbier en 
weizen      € 3,75 
WIPA, White Cascade 5,5%, Hopfenweizen IPA met geur van 
tropisch fruit     € 4,25 
Paulus Abdij Koyt 7,5%, troebel meergranen Abdijbier, hoge 
gisting      € 4,25 

 

 
 

lunch          
 
broodjes 
Italiaanse bol of Waldkornbol 

• buffelmozzarella, tomaat & pesto met basilicum 

     € 5 

• rosbief, truffelmayo, pijnboompitjes en Parmezaan 

snippers    € 6 

• huisgemaakte tonijnsalade met zongedroogde 
tomaatjes en olijven   € 6 

• broodje Kwekkeboom kroket  € 4,50  

 
salade – gemengde salade met feta, gegrilde groenten & 
pijnboompitjes     € 9,50 
 
lichtgebonden courgettesoep met bieslook € 5 
 
loaded fries -  friet met kaassaus en licht pittige tomatensalsa
      € 4,50 
 
voor de kids 
wit bolletje met kaas of pindakaas  € 2 
poffertjes met boter en suiker, 12 stuks  € 3,50 

borrelhap   
 

brood & dip - rustiek brood met olie en dip € 3 
bitterballen – 8 van Dobben bitterballen of vega oesterzwam- 
bitterballen     € 6 
kaasstengels - 8 kaasstengels van oude kaas € 6 
borrelplank met diverse koude lekkernijen zoals kaas, olijven, 
rauwkost, charcuterie en brood; vanaf 2 personen, prijs p.p.
       € 7 
 

ijsjes                 
raketje      € 1,25 
cornetto classico     € 2,50 

____________________________________________ 
 

Heb je een allergie? Meld het ons, dan kunnen we 
daar rekening mee houden. 

 
woensdag, donderdag & vrijdag van 11.00 tot 17.00 

uur 
én de laatste dag van ons terras is op zondag 30 

augustus 2020 van 11.00-17.00 uur 
 

Je kunt contant of met pin afrekenen bij de bar 


