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Ons  brood
Wij betrekken ons brood bij Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven. Brood met een 

verhaal. Het geheim van de rijke, volle smaak gaat terug tot het oude Egyptische rijk. Daar 

maakten bakkers al een natuurlijk rijsmiddel van bloem en water: desem. Na een tijd 

verdrongen te zijn geweest door gist, maakt desem een comeback. Het brood van Robèrt 

is ambachtelijk met desem bereid. Door de langere rijs- en rijptijden heeft de smaak van 

de bloem en het meel zich beter kunnen ontwikkelen. Desembrood is beter verteerbaar 

dan gistbrood. Brood van Robèrt hebben wij in vele varianten. Proef ze allemaal.

Onze  thee
Voor de fijnproevers onder u schenken wij de exclusieve Crusio-thee. Het verhaal daarvan 

begint bij theesommelier Kiona Malinka. Zij haalt voor Crusio vele soorten thee uit alle 

hoeken van de wereld naar Nederland. Tijdens of vlak na de oogst bezoekt zij de theeboer 

op de plantage. Ze brengt een tijd bij hem door, kijkt naar zijn werkwijze en proeft de 

nieuwe oogst. Als de thee lekker smaakt, er goed uitziet en aan de verwachtingen voldoet, 

koopt zij de thee direct bij de boer in. In Nederland maakt zij voor Crusio bij iedere thee 

een eigen recept met smaakomschrijving. 

Onze  koffie
Boer, brander, barista: het zijn de drie B’s die de koffies van Single Estate Coffee Roasters 

zo speciaal maken. Deze organisatie werkt intensief samen met boeren in verschillende 

landen. Bij de boer zoeken ze de beste koffies voor hun klanten. Ze betrekken hem 

direct in dat proces. Geven hem een eerlijke prijs voor zijn bonen. De brander zoekt 

in iedere koffie naar de unieke smaak. Hij brandt elke koffie apart. De barista – onze 

medewerker die de koffie voor u klaarmaakt – is opgeleid tot koffiespecialist en kan u het 

beste eindresultaat voorzetten. Elke dag goede koffie bij puur Tamminga!

Ons  ijs
Voor de heerlijke ijscoupes op deze kaart maken we graag gebruik van A2-melk, geleverd 

door de Guernseykoeien van boer Mathijs in het Betuwse Ingen. Op zijn weilanden 

imiteert hij zo goed mogelijk de omstandigheden op Guernsey. Niet zo gek dat zijn 

koeien het erg goed doen. De A2-melk die zij produceren, is romig en vol van smaak. Op 

puurtamminga.nl leest u welke voordelen deze melk heeft. Daarnaast maken we gebruik 

van biologische witte rietsuiker bij onze ijsbereiding. Om u vooral heel bewust en (h)eerlijk 

te laten genieten!

Onze  patisserie
Proef ook ons uitgebreide assortiment patisserie! Het gebak met een verfijnde structuur 

is een lust voor het oog. Voeg daar de smaakervaring aan toe en u bent helemaal 

verkocht. In dit gebak verwerken we de bijzondere Guernsey-roomboter. Boter met 

een ongekend volle en smeuïge smaak. Genietend proeft u de zonovergoten ziltige 

omgeving van het Kanaaleiland, waar de koeien zich te goed kunnen doen aan een 

rijkdom van grassen en kruiden. Die rijkdom aan smaak is bewaard gebleven in de 

roomboter en in onze patisserie!

Onze  chocolade
Voor ons brede assortiment aan chocolade en bonbons gebruiken we fairtrade cacao uit 

Tanzania. Afkomstig van kleine boeren die zich hebben aangesloten bij Biolands. Deze 

coöperatie geeft hun de kennis en begeleiding om hun cacaobomen zo goed mogelijk 

te verzorgen. De Biolands-plantages ademen respect voor mens en natuur. De duurzame 

biologische teelt levert cacaobonen op van uitstekende kwaliteit, waarvoor de boeren een 

eerlijke prijs krijgen. Een uniek fermentatieproces geeft de cacaobonen vervolgens een 

uitzonderlijk rijke smaak. Met dit mooie en goudeerlijke product maken wij in Nederland 

met liefde de lekkerste dingen.



Coupes
Lampegietertje

Kinderijsje met aardbeien- en vanille-ijs met slagroom, versierd met vers 

fruit of chocoladebolletjes, natuurlijk met een verrassing! Ook verkrijgbaar 

in grotemensenuitvoering.

   5,50

Koffie Kerkewijk

Vanille- en mokka-ijs, koude espresso en een scheutje koffielikeur.  

   7,95

 

In ’t Franse Gat

Klassieke Hollandse sorbet met vanille-, aardbeien- en bosbessenijs, 

verse vruchten, spuitwater, rode vruchtensaus en slagroom.

   8,95

 

De Blauwkous

Een heerlijke ijscoupe met karamel zeezout-, pistache- en noten-karamelijs, 

met witte chocoladesaus, notencrunch en slagroom.

   8,95

 

De Ritmeester

Je bent zeker niet de sigaar met deze ijscoupe van yoghurt-bosvruchtenijs, 

MonChoutaartijs, amarenakersen, slagroom en pure chocoladesnippers.

   8,95

 

Door de wol geverfd

Een klassieker onder de ijscoupes, met vanille-, banaan- en stracciatellaijs, 

verse banaan, slagroom en pure chocoladesaus.

   8,95

 

Veens Verlangen

De ijscoupe met hazelnoot-, chocolade- en stracciatellaijs, met slagroom, 

warme chocoladesaus en overgoten met Veens Kaatje - advocaat van de 

Eekhoeve in Veenendaal. 

   9,95

 

Kees Stip

Een kleurige coupe met citroen-, frambozen- en witte chocolade-ijs, 

verse vruchten, vruchtensaus en slagroom.

   9,95

 

In de Bongerd

Een coupe met heel veel verse aardbeien uit de Betuwe over ons heerlijke 

vanille- en aardbeienijs, aangevuld met aardbeiensaus en slagroom.

   9,95

Milkshakes
Onze milkshakes zijn alle bereid met A2-melk. Gezond en overheerlijk!

Vanille   5,50

Aardbeien   5,50

Chocolade   5,50

Banaan   5,50

Mokka   5,50

Lunch
Onderstaande lunchgerechten serveren wij van 11.00 tot 16.00 uur. 

Wij bereiden al onze lunchgerechten met brood van Meester Boulanger Robèrt 

van Beckhoven. De kaas is gemaakt op Ecoboerderij De Haan in Ingen.

Tosti kaas   3,50

Tosti ham kaas   3,95

Tosti pulled chicken, kaas en smoked bbq-saus 4,50

Tosti Azië: pindakaas, pulled chicken, kaas, taugé en sweet chilisaus 4,50

Tosti brie, walnoot, appelstroop  4,50

Saucijzenbroodje   2,70

Kaasbroodje   2,70

Koffie
Onze koffie is van uitzonderlijke kwaliteit, geleverd door Single Estate 

Coffee Roasters. Direct trade met geselecteerde koffieboeren wereldwijd!

Espresso  1,90 Latte macchiato 3,50

Dubbele espresso  2,50 Flat white 3,00

Koffie (lungo) 2,50 Espresso macchiato  2,50

Koffie verkeerd 2,70 Cortado 2,50

Cappuccino  2,70 Espresso-Tonic 4,50

Cappuccino groot  3,95 Affogato 4,50

Affogato (een bolletje vanille ijs, ondergedompeld in een dubbele espresso)

   4,50

Thee
De thee die wij serveren is een selectie van theesommelier 

Kiona Malinka voor Crusio Thee. 

Zwarte thee 2,95 Rooibosthee 2,95

Witte thee 2,95 Kersenbladthee 3,50

Groene thee 2,95 IJsthee (huisgemaakt) 2,95 

Oolong thee 2,95 Verse muntthee 2,95

Gebak
Ons gebak is dagvers gemaakt met gebruikmaking van Guernseyboter, 

kenmerkend vol van smaak. Kies uit de selectie die u vindt in onze vitrine.

   2,95

Dranken
Coca-Cola 2,40  Chocomel 2,95

Coca-Cola light 2,40 Fristi 2,95

Tonic 2,40 Biologisch appelsap 2,40

Fanta Orange 2,40 Biologisch perensap 2,40

Chaudfontaine Rood 2,40 Warme chocomel 2,95 

Chaudfontaine Blauw 2,40  Warme chocomel 

  met slagroom  3,95


