Koffie

Thee
€2,25 / 3,50

Koffie / XL

€2,65

Koffie verkeerd

Thee

€2,25

Chai Tea Latte

Pot Thee

€6,50

Chai tea met melk

Espresso enkel / dubbel

€2,10 / 3,20

Verse muntthee

€2,85

Cappuccino / XL

€2,60 / 3,80

Verse gemberthee

€2,85

Cappuccino met slagroom

€3,20

Cortado

€2,50

Espresso met een beetje warme melk

Machado

Chai Tea Latte siroop

Flat White

€3,65

Dubbele espresso met melkschuim

Latte Macchiato

€3,10

Latte Macchiato met siroop

€3,70

Caramel, hazelnoot, kaneel,
vanille, amaretto of speculoos

Voor bij de koffie of thee
Vlaaipunt

€2,75

Bonbon

€0,80

Scone met room en jam

€3,95

Chocolade- of citroenmuffin

€2,50

Mini muffin

€1,50

Caramel, hazelnoot, kaneel, vanille, amaretto of speculoos

Wiener Melange

€4,00

Koffie, warme chocomel en slagroom

Dranken (non-alcoholisch)

Wereldkoffie

Cola

€2,50

(normaal / zero)

Whiskey & slagroom

Icetea
€5,65

Mexican Coffee
Kaluha & slagroom

Italian Coffee

€5,65

Amaretto & slagroom

Spanish Coffee
Licor 43 & slagroom

€3,85

€2,50

Espresso met melkschuim

Irish Coffee

€3,25

€5,65

French Coffee

€5,65

Grand Marnier & slagroom

€5,65

Koffie Specials
Toffie Koffie

(sparkling / green / mango chamomile)

€1,50

Fristi / chocomelk

€2,50

Warme chocomelk

€2,75

Warme chocomelk

€3,25

Fanta

€2,50

Cassis

€2,50

Verse jus klein

€2,75

Sprite

€2,50

Verse jus groot

€4,95

Bitter Lemon

€2,50

Tomatensap

€2,65

Tonic

€2,50

Smoothie

€4,95

Ginger Ale

€2,50

Bronwater plat/ bruis

€2,25

Menu

met slagroom

Zie smoothiekaart

€4,50

Caramelsiroop, melkschuim, espresso, slagroom en caramelblokjes

Vanille Verleiding

€2,50

Melk of karnemelk

€4,50

Dranken (alcoholisch)

Geen 18? Geen alcohol.

Vanillesiroop, melkschuim, espresso, slagroom en meringues

Hemelse Hazelnoot

€4,50

Hazelnootsiroop, melkschuim, espresso, slagroom en hazelnootjes

Amaretto Avontuur

€4,50

Amarettosiroop, melkschuim, espresso, slagroom en amarettini’s

Spectaculaire Speculoos
Speculoossiroop, melkschuim, espresso, slagroom en speculaasjes

€4,50

Huiswijn wit of rood

€3,50

Gedistilleerd

vanaf €3,00

Chardonney

€4,50

Mixdrank

vanaf €5,50

Verdego

€4,50

Hertog Jan

vanaf €2,60

Rosé wijn

€3,50

Speciaal bier

vanaf €3,50

Port wit of rood

€3,50

Zie bierkaart

debeurs-geldermalsen.nl
Info@debeurs-geldermalsen.nl

Broodjes

Keuze uit: Boerenbrood of
Rustiek brood, wit of meergranen.

Hemelse geitenkaas

€6,50

Geitenkaas uit de oven, walnoten, gebakken appel,
(gebakken spek +€0,50), honing en een heerlijke balsamico dressing.

Romige brie

€6,25

Brie uit de oven met walnoten, komkommer, rucola, honing
en huisgemaakte vijgencompote.

Caldo Caprese

€6,25

Mozzarella, tomaat, (serranoham +€0,50) en groene pesto
uit de oven, rucola en pijnboompitjes.

Oude kaas

Club

Streetfood

sandwiches

Lingeburger

100% Rundvleesburger met cheddar, bacon, coleslaw,
gebakken ui, augurk, tomaat, geheime saus,

€10,50

geserveerd met een lekkere crunch.

Gekruide Hotdog

€8,50

Gekruide hotdog met coleslaw, komkommer, gebakken
ui, chilisaus, geserveerd met een lekkere crunch.

Flatbread

Flatbread met brie en zalm onder de grill, geserveerd

Puntzak friet De Beurs

€3,50

Met tomaat, komkommer, pijnboompitjes, ijsbergsla en
honing-mosterd dressing.

€6,75

Met kruidige roomkaas, ijsbergsla, kappertjes, rode ui,
komkommer, tomaat en mosterd-dille dressing.

Huisgemaakte tonijnsalade

€6,50
€6,50

Met verse courgette, paprika, wortel en champignons van
de grill op een bedje van pikante hummus.

€5,95

Brood met Van dobben croquetten

€8,50

avocado en gebakken ei, geserveerd met een lekkere crunch.

Huisgemaakte Soep
Klein
Middel
Groot

€8,50
€9,50

Elk uurtje

Serranoham

Tosti's

ham, kaas en ei en één met een Van Dobben croquet.

Carpaccio speciaal

€6,95

Panini's

Met zongedroogde tomaat, gebakken champignons, rucola,
parmezaanse kaas, pesto en balsamico dressing.

Spicy Panini |
Caprese Panini |
Italian Chicken Panini |
Tropical Panini |

Salami, kaas, rode ui, jalapeño's en salsa

Met zongedroogde tomaat, rode ui, rucola, pijnboompitjes,
parmezaanse kaas, pesto en truffelmayonaise.

€6,50

Mozzarella, tomaat en pesto

Kip, pesto en kaas

Brie en ananas

€1,50
€3,95
€5,50

Wij vertellen graag wat de soep van de dag is!

Twee boterhammen belegd met rucola, tomaat en

Vraag naar onze specialiteit!

€6,95

Met avocado, rode ui, ijsbergsla, tomaat en honing-mosterd
dressing.

Vega

Met gerookte kip, gekookt ei, spek, tomaat, komkommer, avocado,
kaas en koriandermayonaise, geserveerd met een lekkere crunch.

Een soepje, twee boterhammen waarvan één belegd met

Met achterham, kaas, tomaat, komkommer, ijsbergsla, een
hard gekookt ei met een dressing naar keuze.
(honing-mosterd dressing, groene pesto of truffelmayonaise)

Gerookte kip

€8,50

Twee boterhammen belegd met ham, kaas, spek en

twee Van Dobben croquetten.

100% VEGAN

Gezonde klassieker

Caesar

Met zalm, spek, brie, tomaat, mozzarella, rucola en groene
pesto onder de grill, geserveerd met een lekkere crunch.

drie gebakken eieren.

Met kappertjes, rode ui, komkommer, tomaat, en een
heerlijk fris appeltje belegd op verse rucola blaadjes.

Gegrilde groente

€8,50

Uitsmijter

€8,50

Met pestomayonaise, sla, tomaat, komkommer, oude kaas,

met een lekkere crunch.

€4,95

Gerookte zalm

€6,50

Tosti

€5,50
€4,95
€4,95
€4,95

Ham/kaas
Hawaii
Croque madame

Salades
Warme geitenkaas
Carpaccio
Gerookte zalm
Gerookte kip

€3,50
€3,75
€4,25

Klein
€6,95
€6,95
€6,95
€6,95

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

Groot
€11,50
€11,50
€11,50
€11,50

