TOSTI |
DESEMBOTERHAMMEN

ONTBIJT
10:00 - 11:30
YOGHURT GRANOLA
volle yoghurt / granola / fruit /
agavesiroop

4

CROISSANT
roombotercroissant / jam van Sjamaan
/ boter

3

KANEELBROODJE
kaneelbroodje van KRUIM
Natuurbrood

3

LEKKERS A/D LEK ONTBIJTJE
yoghurt / croissantje / kaneelbroodje /
fruitsap

12

SOEP | SALADES |
QUICHE

MENU

11:30 - 15:00
KINDERTOSTI
jong belegen kaas | ketchup

3.5

TOSTI OUDE KAAS
oude kaas | pruimen chutney | bosui

7

TOSTI ITALIAANS
jong belegen kaas / pesto /
zongedroogde tomaat

7

DESEMBOTERHAM GEITENKAAS
belegen geitenkaas / vijgen
nootmuskaatjam van Sjamaan /
pecannoten / rucola

7

DESEMBOTERHAM AVOCADO
avocado / muhammara / tahin /
granaatappelpitjes

7

DESEMBOTERHAM BIETENHUMMUS
huisgemaakte bietenhummus / radijs /
appel / rucola

7

HIGH TEA ‘LEKKER ZOET’
Een high tea met verschillende zoete lekkernijen
op een etagère en zelfgebakken scones met
clotted cream en jam.

HUISGEMAAKTE SOEP
vraag ons de specialiteit

6

HUISGEMAAKTE QUICHE
vraag ons de specialiteit

6

De thee is onbeperkt inbegrepen.
Kosten pp €16.00

SEIZOENSSALADE
verse groente / peulvruchten / gepekelde
witte kool / cashewnoten / vers fruit

8

LUNCH COMBINATIE
soep / quiche / frisse salade

11.5

HIGH TEA ‘LEKKER ANDERS’
Een high tea zoals hierboven beschreven,
aangevuld met een soepje en hartige hapjes
zoals een stukje quiche en sandwich.
Kosten pp €24.00

BORREL | HAPJES
15:00 - 16:30

Heb je iets te vieren of wil je uitgebreid bijpraten? Dan
kun je bij ons genieten van een High tea, vanaf 15:00.

11:30 - 15:00

ontbijt | lunch | borrel

Fijn als u minstens 5 dagen van tevoren reserveert.

DESEMBROOD
dips | olijven

3

FOCACCIA
focaccia van KRUIM natuurbrood / dips

4

NACHO´S
uit de oven met kaas

5

WELKOM BIJ

KOFFIE | THEE |
WARM

Hier kun je sfeervol genieten en ontspannen.
In ons oude stadspand hangt een gezellige
sfeer, ook door de hartelijkheid van de
medewerkers. Wij zijn geopend van
vrijdag t/m zondag van 10:00 tot 17:00.
Van maandag t/m donderdag zijn wij een
werkplek voor scholieren.

LIMONADE |
FRIS | SAP

TO GO

THEE
zwarte thee vanille / earl grey
sinaasappel / rooibos rozemarijn /
jasmijn / groen dadel gember

2.5

KOFFIE / ESPRESSO

2.5

GEMBERTHEE / MUNTTHEE

3

CAPPUCCINO / CORTADO / DUBBELE
ESPRESSO

3

LATTE MACCHIATO / DUBBELE
CORTADO / KOFFIE VERKEERD

3.5

GROTE CAPPUCCINO / FLAT WHITE

4

PLANTAARDIGE MELK I.P.V KOEMELK
havermelk | soyamelk
2

SCHULP SAP
appel-rabarber / appel-peer /
appel-vlierbes

3

FRITZ
kola / kola no sugar / rabarber /
orange / citroen / appel

4

TAART & GEBAK

IJSTHEE
huisgemaakt met mango rooibos
thee en limoen

4

WORTELTAART

3.5

TAART V/D DAG

4

ROZE BUNKER LIMONADE

3.5/4

CHEESECAKE

4.5

BROWNIE

2.5

HAVERKOEK

2.5

bloesempower / Citrus Movement
SPA ROOD
earth Water met citroen

3

VANDESTREEK GRAPEFRUIT I.P.A

4

VANDESTREEK WITBIER

4

BUDELT MALT

4

MENU

KINDERLIMO

PLAT/BRUIS

ALCOHOLVRIJ

lekkers & drinken
Al onze lunches worden in eigen keuken vers voor
u bereid. Hierbij gebruiken wij zoveel mogelijk
biologische en fair trade producten, ook werken wij met
veel lokale ondernemers. Zo komt al ons desembrood
van natuur broodbakker KRUIM, de jam van Sjamaan,
de limonade van de Roze Bunker en de thee van
Theezusje.
Onze taarten komen veelal ook uit eigen keuken of
worden gemaakt door lokale bakkers. De cheesecake
wordt bijvoorbeeld gemaakt door bakster Kaew met
haar bakkerij Kaewlery en de taart van de dag door
Sanne met haar bakkerij Patisserie Robuust. Hierbij
gebruiken we zoveel mogelijk producten van het
seizoen zodat we zo duurzaam mogelijk het lekkers
voor jullie kunnen voorbereiden.

