Biologische huisgemaakte lekkernijen

Cake
Appeltaart
Appel-notentaart
Monchoutaart
Brownie
Boterkoek
Vruchten kruimeltaart
Slagroom
Vraag naar onze week special

€ 1,50
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,50
€ 1,95
€ 2,25
€ 1,50
€ 0,50

Hele taarten (alleen op bestelling)
vraag naar onze prijzen

Tosties
(met ketchup of curry)

Tostie kaas
Tostie ham/kaas
Italiaans ( mozzarella, tomaat, pesto groen of rood )
Brie walnoot (met huisgemaakte honingmosterdsaus)

€ 2,95
€ 3,50
€ 3,95
€ 3,95

Foccacia meergranen

€ 4,95

(vers afgebakken biologisch broodje)(glutenvrij +0,50)
Gezond, ham/kaas, komkommer, ei, tomaat, sla en pitjes
met Lien's dressing
Zachte geitenkaas, zongedroogde tomaatjes, sla en pitjes
Oude kaas, appel, sla, pitjes, appelstroop / mosterd
Caprese: pesto naar keuze, tomaat en mozzarella
Brie, walnoot met huisgemaakte honingmosterdsaus
Sate van de vegetarische slager met ei, komkommer en gebakken uitjes

Soep

€ 4,95

(alleen op zaterdag en zondag)
Huisgemaakte biologische soep met brood en kruidenroom kaas

Broodplankje
vers afgebakken brood met drie dipjes
pesto, tapenade en kruidenroomkaas

€ 4,95

Warm drinken biologisch
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappucino, gemaakt van een dubbele espresso
Cappucino klein (gemaakt met enkele espresso)
Koffie verkeerd
gemaakt van 1 espresso met gekookte melk
Koffie verkeerd
gemaakt van 2 espresso met gekookte melk
Latte macchiato
Chocolademelk
Slagroom

slap

€ 1,75
€ 1,75
€ 2,25
€ 2,50
€ 1,95
€ 2,50

sterk

€ 2,50
€ 2,50
€ 1,95
€ 0,50

Koud drinken
Chocolademelk
glas melk biologisch
Fritz frisdranken met de volgende smaken:
Kola
Kola stevia
Appel-kers vlierbeslimonade
Meloenlimonade
Sinaaslimonade
Citroenlimonade
Mischmasch (ice tea)
Rabarberlimonade

€ 1,95
€ 1,75
€ 1,95

Sapjes 100% sap biologisch
Appelsap
Appel aardbeien sap
Sinaasappelsap
Appel vlierbessap
Mango banaansap
Diksap met water diverse smaken

€ 2,10

Verse Jus de Orange (alleen in de zomer)

€ 2,95

€ 0,75

Biologische Theekaart
(geserveerd in een klein potje met koekje en verassing)

Groen

€ 2,50

Groene thee Korakudah
Heerlijke zachte groene thee. De blaadjes zijn gewalst, en zijn prachtig groen.

Groene thee lemon exotic
Groene thee met citroengras, citroenstukjes, citroenschil en citroengranulaat

Sencha banaan appel aardbei
Groene thee met bananenchips, appelstukje, goudsbloem en aardbeistukje

Kruiden

€ 2,50

Frisse nieuwe dag
Pepermunt, citroengras,rozenbottel, citroenschillen en natuurlijk aroma

Fleurs kruidentuintje
Frisse thee met rozenbottel, zwarte bessen bladeren, stukjes appel, citroengras,
groene munt en korenbloemblaadjes

Wellness
Zachte en rustgevende kruidenmelange

Beetje Winter
Zoet hout, gember, koriander, anijs, kaneel en korenbloem blaadjes

Zwart

€ 2,50

Earl grey Korakudah
Mooie fairtrade earl grey met bergamotaroma

Bosvruchten
Met aardbei, bramen, frambozen en frambozenblad

Nilgiri
Thee uit India met een milde frisse smaak

Black Spicy Bombay Chai
Thee uit zuid India met kaneel, gemberstukjes, venkel, anijs, kruidnagel,
gemalen kardemom

Rooibos

€ 2,50

Naturel
Afrikaanse thee zonder cafeïne, rijk aan anti-oxidanten

Spring in the air
Lekker fris met sinaasappel en papaja

Tulsi
Met Tulsi kruiden, gember stukjes, kaneel, sinaasappelschil, rode peper, kardemom

High spirits
Met sinaasappelschil, bananenchips, mangostukjes, rozenblaadjes,
korenbloemblaadjes, goudsbloemblaadjes en natuurlij aroma

€ 2,50

Chai Latte
Black spicy Bombay chai thee met warme melk

Verse munt thee (alleen in de zomer)

€ 2,50

