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Koffie
Koffie Normaal / XL € 2,25 / 3,50

Cafeïnevrij € 2,25

Espresso enkel / dubbel € 2,10 / 3,20

Koffie verkeerd € 2,65

Cappuccino / Cappuccino XL € 2,60 / 3,80

Cappuccino met slagroom € 3,20

Latte Macchiato € 3,10

Ristretto € 2,50

Latte Macchiato met siroop
Karamel, hazelnoot, kaneel, vanille of amaretto

€ 3,70

Wiener Melange
Koffie, chocomel en slagroom

€ 4,00

Machado
Espresso met melkschuim

€ 2,50

Flat White
Dubbele espresso met melkschuim

€ 3,65

Cortado
Espresso met een beetje warme melk

€ 2,50

Irish Coffee
Whiskey en slagroom

€ 5,65

Spanish Coffee
Liqor 43 en slagroom

€ 5,65

Mexican Coffee
Kaluha en slagroom

€ 5,65

Italian Coffee
Amaretto DiSaronno en slagroom

€ 5,65

French Coffee
Grand Marnier en slagroom

€ 5,65

Wereldkoffie

Toffie Koffie
Karamelsiroop, melkschuim, slagroom en karamelblokjes

€ 4,25

Vanille Verleiding
Vanillesiroop, melkschuim, slagroom en meringues

€ 4,25

Hemelse Hazelnoot
Hazelnootsiroop, melkschuim, slagroom en hazelnootjes

€ 4,25

Amaretto Avontuur
Amarettosiroop, melkschuim en amarettini’s

€ 4,25

Koffie Specials

Melk of karnemelk € 1,30

Bronwater plat / bruis € 2,25

Fanta € 2,25

Cassis € 2,25

Bitter Lemon / Tonic € 2,25

Fristi / Chocomel € 2,25

Warme chocolademelk € 2,50

Tomatensap € 2,65

Cola (normaal, light, zero) € 2,25

Sprite € 2,25

Rivella € 2,25

Icetea (sparkling / green) € 2,25

Appelsap € 2,25

Verse jus klein € 2,75

Verse jus groot € 5,00

Smoothie
Zie onze drankenkaart

€ 4,95

Warme chocolademelk
met slagroom

€ 3,00

Dranken (non-alcoholisch)

Appel / kers € 2,75 Appel / peer € 2,75

Biologische sappen

Hertog Jan (tap)
Vraag naar onze bierkaart

€ 2,50

Huiswijn wit of rood
Vraag naar onze wijnkaart

€ 3,50 Rosé € 3,50

Port rood of wit € 3,50

Warme chocomel met

rum en slagroom

€ 5,25

Dranken (alcoholisch)

Vlaaipunt € 2,50

Bonbon € 0,80

Scone met room en jam € 2,95

Chocolade- of citroenmuffin € 2,50

Saucijzenbroodje € 3,10

Voor bij de koffie of thee

Thee
Keuze uit onze theekist

€ 2,25

Pot Thee
Keuze uit onze theekist

€ 6,50

Chai Tea Latte met siroop
Keuze uit kaneel, vanille, karamel, 

amaretto en hazelnoot

€ 3,70

Verse muntthee € 2,85

Chai Tea Latte
Met zwarte thee en verse kruiden

€ 3,25

Thee Vraag naar onze theekist of speciale theekaart!

Bierkaartspeciale wensen?
Wij schenken een ruim 

assortiment heerlijke 

bieren van onze tap of 

uit de fles. Vraag naar 

onze bierkaart voor het 

Geef ons uw speciale 

wensen door! Een extra 

ingediënt of juist een 

ingrediënt minder? Geen 

probleem voor ons.
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Broodjes Panini’s

Geitenkaas
Rucola, geitenkaas uit de oven met walnoten en 

honing

€ 5,50

Ham en Kaas € 3,95

Brie en Ananas € 4,50

Mozzarella, pesto en tomaat € 4,50

Kip, pesto en kaas € 4,50

Focaccia met brie en zalm € 5,20
Brie

Brie uit de oven met walnoten en honing

€ 5,25

Goudse oude kaas
Met sla, komkommer, tomaat en pijnboompitten

€ 3,95

Carpaccio
Met pijnboompitten, pesto-olie en oude kaas

€ 5,75

Mozzarella uit de oven
Met sla, pesto en tomaat

€ 5,50

Serranoham
Met sla en pesto

€ 5,50

Gezond
Ham, kaas, sla, komkommer, tomaat en rode ui

€ 5,50

Filet Americain
Met rucola, tomaat, komkommer en rode ui

€ 5,50

Gerookte zalm
Met roomkaas, sla, rode ui en kappertjes

€ 5,75

Huisgemaakte tonijnsalade
Sla, rucola, tomaat, komkommer en rode ui

€ 5,50

Gerookte kip
Sla, komkommer en honing-mosterd dressing

€ 5,50

Lingeburger
Dikke rundvleesburger met cheddar, tomaat, sla, 
gebakken ui, augurk, appel en geheime saus

€ 9,50

brood met van 
dobben croquette

ELK uurtje

Twee bruine of witte 
boterhammen belegd met 
rucola, tomaat en twee 
van Dobben Croquetten

Een soepje, twee bruine of 
witte boterhammen 
waarvan één belegd met 
ham, kaas en ei en één met 
een van Dobben Croquette

Speciale wensen of allergieën? Geef het 
door! Wij bedenken altijd een oplossing.

€ €

Uitsmijter
Twee bruine of witte 
boterhammen belegd met 
ham, kaas en drie 
gebakken eieren.

€ 8,00

8,50 9,50

Klein € 1,95

Middel € 3,95

Super € 6,00

Wij vertellen u graag wat de soep van de dag is!

Soep
Huisgemaakte

Carpaccio € 6,50

Gerookte kip € 6,60

Geitenkaas € 6,50

Zalm € 6,50

SALADE

i

Tosti
Zalm, gerookte spek, brie, tomaat, pesto en 

mozzarella

€ 7,50

Ceasar
Sla, gerookte kip, gebakken spek, 

avocado, gekookt ei en koriander lemon

mayonaise 

€ 7,50

Vega
Pestomayonaise, sla, tomaat, komkommer, oude 

kaas en gekookt ei

€ 7,50

Club
Sandwiches

* Keuze uit bruin, wit

  of geroosterd brood

Ham en Kaas € 2,95

Hawaii € 3,50

TOSTI’S

Croque Madame € 4,25
Tosti met een gebakken ei

TOSTI’S

* Keuze uit bruin of wit brood

Wij serveren 100% Artisanal natuurlijk wit, meergranen

 of glutenvrij brood naar keuze. Altijd vers afgebakken.

Vergeet onze weekspecials niet!


