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PATISSERIE

In onze vitrines vindt u een uitgebreide selectie patisserie. Gebak
met een verfijnde structuur, een lust voor het oog. In ieder taartje
zijn met zorg verschillende passende smaaktonen samengevoegd,
gedragen door de ongekend volle en smeuïge Guernseyboter.
U proeft de zonovergoten ziltige omgeving van de Kanaaleilanden,
waar de koeien zich te goed kunnen doen aan een rijkdom van
grassen en kruiden. Die rijkdom aan smaak is bewaard gebleven in
het gebakje van uw keuze!
Maak uw genietmoment in onze lunchroom nog rijker en ervaar bij
de koffie of thee de smaak van onze patisserie.

Gebak (prijs per gebakje)		
Maak uw keuze bij de vitrine

3,50

LUNCH

Veel van onze lunchgerechten worden gedragen door het
desembrood van Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven, bekend
van de tv. Ambachtelijk bereid, puur en vol van smaak. Laat het u
smaken.

Saucijzenbroodje		
2,95
Kaasbroodje		
2,95
Tosti kaas		

3,95

Tosti ham-kaas		

4,75

Tosti pulled chicken met bbq-saus		

5,95

Twee rundvleeskroketten met desembrood en mosterd

7,50

Omelet met desembrood en roomboter		
Met snippertje bosui en naar keuze ham of kaas

7,50

Desemtoast 		
7,95
Met pesto, oude kaas, pijnboompitten, zongedroogde
tomaat en rucola (v)		
Desembrood met beenham en honing-mosterdsaus

8,50

Desemtoast met roomkaas, gerookte zalm en dille

8,95

ONTBIJT

Begin uw dag puur, met een heerlijk sprankelend fris of juist stevig
ontbijt. Wij gebruiken daarvoor het ambachtelijke desembrood
van Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven en andere eerlijke
producten. Proef het verschil.

Chocoladebroodje		
2,75
Versgebakken roombotercroissant		
Geserveerd met jam en boter		

2,95

Biologische yoghurt met huisgemaakte granola

3,95

Twee sneeën desembrood met roomboter en beleg
Keuze uit ham, kaas of hagelslag		

4,95

Verse fruitsalade		

4,95

Omelet met desembrood en roomboter		
Met snippertje bosui en naar keuze ham of kaas

7,50

KOUDE DRANKEN EN SHAKES

Voor onze koude dranken en milkshakes gebruiken we zoveel
mogelijk verse biologische producten. Proef de zuivere smaak.

Milkshakes 		
Kies uw smaak bij de vitrine

5,50

Melk		
1,50
Coca-Cola		
2,60
Coca-Cola Light		

2,60

Coca-Cola Zero		

2,60

Fanta Orange		

2,60

Tonic		
2,60
Chaudfontaine blauw		

2,60

Chaudfontaine rood		

2,60

Appelsap		
2,70
Perensap		
2,70

Fristi		
2,95
Chocomel		
2,95
Ice Tea (huisgemaakt)		

2,95

Jus d ’Orange (versgeperst)		

2,95

WARME DRANKEN

Onze koffie is van uitzonderlijke kwaliteit, geleverd door Single
Estate Coffee Roasters. Direct trade met geselecteerde koffieboeren
wereldwijd!

Espresso		
2,50
Dubbele espresso		

3,75

Koffie lungo		

2,70

Cappuccino		
2,95
Cappuccino groot		

4,30

Latte macchiato		

3,50

Koffie verkeerd		

2,90

Flat white		

3,20

Cortado		
2,80
Espresso macchiato		

2,80

Espresso tonic		

4,50

Affogato		
4,50
Al deze koffievarianten kunt u ook als decafé bestellen.
Warme chocomel		

2,95

Warme chocomel met slagroom		

3,95

De thee die wij serveren, is gekozen door theesommelier Kiona Malinka van Crusio Thee. Direct na de oogst proeft zij de theesamples.
Als die aan haar verwachtingen voldoet, koopt zij kleine partijen in,
direct van de boer, uit alle hoeken van de wereld. De Earl Grey bevat
pure olie uit de bergamotplant.
Earl Grey		

2,95

Zwarte thee		

2,95

Witte thee		

2,95

Groene thee		

2,95

Oolong thee China		

2,95

Oolong thee Taiwan		

2,95

Rooibos		
2,95
Braamblad		
2,95
Kersenblad		
3,50
Ice tea (huisgemaakt)		

2,95

Verse muntthee		

2,95

COUPES

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. Deze A2-melk is romig en
vol van smaak. Geniet ijskoud en met passie van uw coupe.
Kindercoupe		
5,50
1 bol aardbeienijs, 1 bol vanille-ijs, slagroom en een leuke verrassing
Wintercoupe		
7,95
3 bollen ijs naar keuze, slagroom, aardbeien-, karamel- of
chocoladesaus of warme chocoladesaus (keuze uit puur of wit)

Milkshakes		
5,50
Kies uw smaak bij de vitrine

COUPES

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. Deze A2-melk is romig en
vol van smaak. Geniet ijskoud en met passie van uw coupe.
Lampegieterje		
5,50
Kinderijsje met aardbeien- en vanille-ijs met slagroom,
versierd met vers fruit of chocoladebolletjes, natuurlijk met
een verrassing! Ook verkrijgbaar in grotemensen-uitvoering
Kees Stip		
7,95
Een kleurige coupe met citroen-, frambozen- en witte chocolade-ijs,
verse vruchten, vruchtensaus en slagroom
Koffie Kerkewijk		
7,95
Vanille- en mokka-ijs, koude espresso en een scheutje koffielikeur
In ’t Franse Gat		
8,95
Klassieke Hollandse sorbet met vanille-, aardbeien- en bosbessenijs,
verse vruchten, spuitwater, rode vruchtensaus en slagroom
De Blauwkous		
8,95
Een heerlijke ijscoupe met karamel-, zeezout-, pistache- en
noten-karamelijs, met witte chocoladesaus, notencrunch en slagroom
De Ritmeester		
8,95
Je bent zeker niet de sigaar met deze ijscoupe van
yoghurt-bosvruchtenijs, MonChoutaartijs, amarenakersen,
slagroom en pure chocoladesnippers
Door de wol geverfd		
8,95
Een klassieker onder de ijscoupes, met vanille-, banaan- en
stracciatellaijs, verse banaan, slagroom en pure chocoladesaus
Veens Verlangen		
9,95
De ijscoupe met hazelnoot-, chocolade- en stracciatellaijs,
met slagroom, warme chocoladesaus en overgoten met advocaat
In de Bongerd		
9,95
Een coupe met heel veel verse aardbeien uit de Betuwe
over ons heerlijke vanille- en aardbeienijs, aangevuld met
aardbeiensaus en slagroom

5,50
Milkshakes		
Kies uw smaak bij de vitrine
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