Beer
Chateau Neubourg Pilsner 5,5%
bitter en kruidig pils 33cl

Coffee
3.2

Oersoep ‘blanco ’ 5%		

5

Oersoep ‘Incredible Puppy		
Awesomeness’ IPA 6%

5

Oersoep ‘Desorient’ triple 8%

5

frisse mix van droge saison en een witbier,
zacht en kruidig

Black

Espresso 		
Americano		
Filter koffie 		
Espresso tasting		

twee verschillende origines of verwerkingsmethoden

2,2
2,2
3.5
4

fruitig en bitter

traditionele triple met gember

Snacks
Gerookte amandelen		

2

Olijven		

3

Flatbread		

4

Kazen

9

gezouten

groene olijven met pit

met paprikaspread en hummus

3 kazen van de Wit, geserveerd met vijgenbrood
en appelstroop

Charcuterie

10

Combi-bord 		

15

dungesneden chorizo en prosciutto
combinatie van kaas en vlees, olijven, noten,
hummus en paprikaspread, geserveerd met f latbread

White

Cortado		
Flat white		
Cappuccino		

2,3
2,5
2,7

extra shot espresso 		

1

Hot drinks
thee 		

2,7

Chocolademelk		

3

wit, groen, kersenblad of zwart

Cold drinks
Verse Jus 		

3

Appelsap		

2,4

Ginger beer		

2,7

Breakfast

Sparkling

Croissant 		
met jam/kaas/prosciutto 		

2,5
+0,5

Vijgenbrood 		

5

Griekse yoghurt 		

6

Small breakfast		

6,5

met Stolwijker boerenkaas en appelstroop
met granola, granaatappelpitjes, munt en agavesiroop
koffie / thee, croissant en verse jus

Carrotcake 		
Appeltaart 		
Gevulde koek (spelt)		

4
4
2,7

7

broodje met paprikaspread, geitenkaas, spinazie, granaatappelpitjes, cashewnoten en agavesiroop

Prosciutto		

broodje met mozzarella, pesto, tomaat en basilicum.
* Ook te bestellen als salade met spinazie

Burrata		

met rode en gele tomaten, verse basilicum, olijfolie,
geserveerd met brood
* Tip: ook lekker met prosciutto		

Falafel		

met tomaat, geitenkaas,rode ui, zoet zure
komkommer,hummus/yoghurt en koriander, geserveerd
met f latbread.

Salade Shiitake		

met spinazie, sesam, peer, gerookte amandelen, misosesamvinaigrette, geserveerd met f latbread.

Allergenen? Vraag het personeel.

6,6/ 33

Spannend, beetje appelig, zeer verfrissend

Wine
glas/fles

Alignant du Vent 		
Terres des Olivettes		

4/ 20

Claus Preisinger 		
Kalk und Kiesel 		

7/ 35

pays d’oc- Sauvignon/terret/ugni blanc/chardonnay
huiswijn zoals huiswijn moet zijn: eenvoudig en smaakvol

Oostenrijk- pinot blanc /grüner veltliner/ chardonnay /
muskat- kruidig, tropisch fruit, vol van smaak

Lunch
‘Red Honey’		

Casa Coste Piane 		
Valdobbiadene Prosecco

White

Bakery

glas/fles

orange

glas/fles

Hawke’s Bay-Spooklight 		

Nieuw-Zeeland - pinot gris- kruidig, bosvruchten

7,4/37

7,5
2

9,5
3

9,5

9,5

red

glas/fles

The wine love- Gran Cerdo		

5 / 25

Diego Conterno- Ferrione 		

6,2 / 31

Domaine de la Garrelière 		
Gamay sans TraLaLa		

6,4/ 32

Vino de Mesa, Spanje- Tempranillo/Graciano- koop een
f lesje, geniet van het etiket, lees het verhaal
Barbera d’ alba, Italië - fris, kruidig met rood fruit en
lange elegante afdronk

Frankrijk - biologisch - fruitig, licht, in balans

