
Drankjes & hapjes 



 

Verse 

bonenkoffie 

 

Vers gemalen 

Fairtrade koffie 

gemaakt van  

Arabica bonen. 

Dat proef je!  

 

€ 2,25 



 

Cappuccino 

 

Zo heerlijk met 

een dikke, romige 

schuimlaag. 

 

€ 2,65 



 

Espresso 

Voor wie van 

sterke koffie 

houdt. 

€ 2,25 

 

Dubbele 

espresso 

Als je er meer 

van lust…  

€ 3,50 



 

Latte 

Macchiato  

 

Zwevende 

koffie tussen 

gestoomde melk 

en een laagje 

melkschuim.  

€ 2,90 



€ 2,00 

  

Koffie met  

een smaakje! 

 

Geniet van deze 

heerlijke combina-

tie  van karamel &    

koffie. 

Of ga voor de     

geweldige smaak 

van chocolade & 

koffie  

€ 3,75 



€ 2,00 

 

Iced Coffee 

 

Een heerlijke         

verfrissende en    

verrassende koffie 

met een bolletje 

vanille-ijs.  

€ 3,95 

 



 

Puro thee 

 

Voor ieder wat 

wils. Puro heeft     

namelijk heel veel     

smaakjes thee.  

€ 2,00 

 



  

Verse 

muntthee 

 

Niet alleen 

heel erg lekker, 

maar ook nog 

eens super  

gezond! 

€ 2,75 



 

Verse 

gemberthee 

 

Op de gezonde 

toer? Dan is dit 

een heerlijke thee.   

 

€ 2,75 

 



 

Warme 

chocolade-

melk 
 

Laat zelf de 

chocola smelten, 

even roeren en jij 

hebt heerlijke 

chocolademelk! 

€ 3,25 

 



 

Verse 

sinaasappelsap 

 

Zonder enige 

moeite toch heel 

veel vitamientjes 

naar binnen      

werken.  

Klein   € 3,50 

Groot € 4.00 

 



€ 2,00 

 

Smoothie 
 

Aardbeien, rode 

bessen, bosbessen 

en frambozen  

samen met vanille         

yoghurt… hoe 

lekker is dat!  

Of ga voor de   

lekkere zoete      

combinatie van    

banaan en mango? 

€ 4.25 

 



 

Naturfrisk 

 

Net even anders... 

Deze biologische  

frisdrank is er in 

vijf smaken: Cola, 

Sinas, Tonic    

Water,            

Bitterlemon en           

Lemonade.  

     

€ 2,75 

 



 

Schulp 

 

Een flesje vol fruit 

uit de Hollandse 

boomgaarden.  

 

 

 

€ 2,25 

 



 

Fristi of  

Chocomel 

 

Dit blijft     

gewoon     

lekker. Maakt 

niet uit hoe 

oud je bent…  

Zonder beker  € 2,50 

Met beker   € 4.50 

 



 

Dierenbeker 

met ijs 

 

Een dierenbeker 

gevuld met twee 

bolletjes ijs. Uit 

deze mooie beker 

kun jij later thuis 

drinken, want hij 

mag mee! 

€ 4,90 

 



 

Bakje ijs 

 

Klein beetje         

trek in ijs? In dit 

bekertje zitten   

twee bolletjes ijs 

met slagroom.  

€ 2,90 

 



 

Stroopwafel 

met ijs 

 

Lekker Gouds.  

Deze heerlijke  

coupe met        

karamel ijs,        

vanille ijs en 

stroopwafels is toch 

onweerstaanbaar? 

€ 6,90 

 



 

Chocodroom 

 

Een heerlijke   

traktatie voor de 

echte chocolade          

liefhebbers. 

 

 

€ 5.50 

 



 

Pannenkoek          

Pret 

 

Lekker kliederen 

met eten. Dat mag 

met deze heerlijke          

pannenkoeken.  

€ 5,00 

 



 

Pizza Plezier 

 

Versier je eigen 

minipizza’s zo 

mooi mogelijk! 

 

 

 

 

 

Afbakken duurt   

+/- 10 minuten  

€ 6.50 

 



 

Pinda-

pompoen 

soep  

 

Een soep die je niet 

elke dag tegen eet.  

 

 

€ 5,75 

 



 

Tomatensoep 

 

Altijd lekker     

zo’n klassieke   

tomatensoep. 

Heerlijk vers voor u 

gemaakt... 

 

 

€ 5,75 

 



 

Broodje    

Haarbal 

 
Goed gevuld 

broodje  met    

zelfgemaakte           

tonijnsalade.  

 

 

 

€ 5,50 

 



 

Kat-trio 

 

Keuzestress?          

Dan is dit de           

oplossing… Broodje 

met omelet,  

broodje gezond en 

een hamburger!  

Ook vegetarisch 

verkrijgbaar.  

€ 7,95 

 



 

Broodje    

Pittige Kip 

 

Voor de echte          

liefhebbers van 

pittig!  

 

€ 6,95 

 



 

€ 6,50 

Uitsmijter 

 

Een echte  mega         

uitmijter. Voor wie 

echt trek heeft!  

 



 

Wrap        

met kip  

 

Even wat anders 

dan een broodje. 

Deze goedgevulde 

wrap streelt uw 

smaakpupillen.  

€ 7,50 

 



 

 

 

Club     

Sandwich 

 

Drie heerlijke       

boterhammen 

belegd met kaas, 

kipfilet, bacon, 

sla, tomaat en 

truffelmayonaise.  

 

€ 6.95 

 



 

Tosti 

ham & kaas 

 

De klassieker! 

Uiteraard met   

ketchup of curry. 

 

€ 3,95 

 



 

Mexicaanse 

Tosti 

 

Een verrassende 

tosti met heerlijke 

Mexicaanse        

ingrediënten. 

 

 

€ 5,95 

 



 

Tosti  

Omelet 

 

Heerlijke tosti!  

Als je niet kunt     

kiezen tussen een 

tosti of een omelet... 

 

 

€ 4.25 

 



 

Panini 

geitenkaas & 

mango 

 

Tropische          

verrassing met  

geitenkaas uit het 

groene hart. 
 

€ 5.75 

 



 

Panini 

Pizza 

 

Even wat anders. 

Pizza op een     

panini…  

 

€ 4.50 

 



 

Nacho’s 

 

Een heerlijke snack 

voor de lekkere 

trek... 

 

 

 

 

 

€ 7.25 

 



 

Zoetje’s    

etagère 
 

Kunt u ook niet 

kiezen uit al dat 

lekkers? Ga dan 

voor deze heerlijk 

gevulde etagère! 

Geniet gewoon 

van alles! 

Verkrijgbaar   

vanaf 2 personen 

 

€ 5.50 per persoon 

 



 

High tea 

 
Nodig iedereen uit 

en kom gezellig 

genieten van een 

heerlijke          

combinatie van 

zoete en hartige 

hapjes tijdens een 

gezellig high tea.  

 

 

 

€ 19.50 per persoon 

 



 

High Lunch 

 
Heb jij tijd om te 

genieten van deze 

heerlijke high 

lunch? Een lekkere 

combinatie van 

zoete én hartige 

kleine  gerechtjes. 

Graag op tijd    

reserveren voor 

minimaal              

2 personen. 

€  14.95 per persoon 

 



 

Pilsje        

pakken ? 

 

Hondenbier met 

de smaak van kip 

of rund. Zonder 

alcohol natuurlijk. 

€ 2,50 

 



 

€ 12,50 per hond 

High Dog  
 

 

Feestje voor de hond? 

Nodig al jouw           

hondenvrienden uit 

om samen te spelen 

in de hondenspeel-

tuin én vervolgens 

heerlijk te genieten 

van een high dog.  

Graag wel even van  

tevoren reserveren. 

Minimaal 4 honden. 

 



Bedankt en tot de high tea! 


