Koffie & thee

Onze koffiebonen van Ten Have uit Deventer zijn biologisch

€

Koffie

2,30

Cappuccino

2,50

Espresso

2,30

Dubbele Espresso

4,25

Caffe Panna

2,80

Volle aromatische kop koffie

Espresso met opgeschuimde melk

Kleine sterke kop zwarte koffie

Espresso met een toefje slagroom

Koffie verkeerd

2,50

Espresso met warme melk 50/50

Latte Macchiato

3,10

Espresso / warme melk / opgeschuimde melk

Warme Chocomel ( + slagroom € 0,50 extra )

2,50

Irish Coffee

6,60

Thee

2,25

Verse muntthee met honing

2,75

Iets erbij?
Biologische appeltaart
Huisgemaakte Brownie
Huisgemaakte dagtaart
Slagroom erbij

3,50
3,00
3,50
0,50

Dranken

€

Beker melk / karnemelk

1,85

Chocomel / Fristi

2,50

Coca cola / Coca cola light / Sprite / Fanta sinas / Fanta Cassis

2,25

Rivella / Bitter lemon / Tonic / Tomatensap / Nestea

2,40

Chaudfontaine rood of blauw

2,25

Appelsap van Fruitteeltbedrijf Ooijman

2,25

Verse jus d’orange

3,30

Tapbier
Vaas Gulpener
Wisseltap: vraag bediening

2,35

Flesjes bier
Gulpener Korenwolf witbier
Duvel
Gerardus Kloosterbier blond
Gerardus Kloosterbier dubbel
Bavaria maltbier 0%
Bavaria witbier 0%
Grolsch Radler 2%

3,35
4,20
4,20
4,20
2,80
2,80
2,80

Binnenlands/Buitenlands gedestilleerd
Jonge jenever / Oude jenever / Berenburg / Jägermeister
Cognac

3,50
5,50

Wijnen

per glas €

per karaf €

per fles €

(50 cl)

(75 cl)

Rode wijn I Cabernet la Chapelle 2017

3,90

13,50

21,00

Witte wijn | Chardonnay la Chapelle 2017

3,90

13,50

21,00

Witte wijn | Sylvaner en Müller Thurgau

3,90

13,50

21,00

Rosé wijn | Syrah la Chapelle 2017

3,90

13,50

21,00

Prosecco | Mousserende wijn

alleen per fles

Biologische teelt, volle rode wijn met
pruimen en rood fruit in de geur.
De smaak is romig en fruitig.

Biologische teelt, aangenaam en plezierig
aroma van witvlees fruit (peer), steenfruit
(abrikoos en perzik) en een beetje honing

Zoete, sappige, aangename licht zoete
geur en smaak van rijpe druiven en lychees

Biologische teelt, elegante rosé, met rood
fruit en lichte kruiden, plezierige afdronk

21,00

Avondkaart vanaf 17.00 uur

Voorgerechten

€

Dagsoep (vraag bediening) met mandje brood & boter

5,75

Kleine dagsalade (vraag bediening) met mandje brood & boter

6,25

Broodplankje met 3 wisselende smeersels

5,25

Hoofdgerechten
Weekschotel (vraag bediening)

14,00

Weekschotel vegetarisch (vraag bediening)

14,00

Broodje hamburger (van Biologische Boerderijwinkel De Nieuwenburgt),
friet, koolsalade & mosterdmayonaise
13,50
Pasta, gamba’s, spinazie & knoflook/gemberolie

12,75

Bij de hoofdgerechten serveren wij een frisse salade
Dagsalade (vraag bediening) met mandje brood & boter
Pannenkoek naturel
Eventueel daar bij:
Appel en/of rozijnen
Spek en/of ham en/of boerenkaas

11,75
4,75

per topping
per topping

Biologisch friet met huisgemaakte mayonaise

Voor de kinderen

1 biologische rundvleeskroket, friet en sla
3 biologische kipfingers, friet en sla

1,00
1,50
3,60

5,50
5,50

Weekmenu:

Dgsoep, weekschotel of weekschotel vegetarisch
en ijs met slagroom of koffie met taart

23,50

Lunchkaart van 11.00 uur tot 17.00 uur

Lunchgerechten

€

Dagsoep met mandje brood & roomboter

5,75

Uienciabatta, belegen boerenkaas, radijs & walnootpesto

9,50

Sesamciabatta, huisgemarineerde zalm, limoen-dilledressing &
peperroomkaas

9,95

Uienciabatta, warme ham, atjar & huisgemaakte satėsaus

9,75

Sesamciabatta, gebakken oesterzwammen, noodles, cashewnoten &
oosterse kruidenboter

9,75

Twee biologische rundvlees- of twee groenten kroketten
op wit- of bruinbrood & huisgemaakte mosterd
Uitsmijter ham en/of boerenkaas en/of spek op wit- of bruinbrood

7,50
vanaf 7,75

Tosti ham en/of boerenkaas van 3 boterhammen wit- of bruinbrood
& huisgemaakte ketchup

5,00

Biologische frietjes met huisgemaakte mayonaise

3,60

Pannenkoek naturel
Kies eventueel uit de volgende toppings:
+ appel en/of rozijnen
+ spek en/of ham en/of boerenkaas

4,75

Hoofdgerechten lunch

1,00
1,50

Dagsalade (vraag bediening) geserveerd met mandje brood & boter

11,75

Broodje Hamburger (Biologische Boerderijwinkel De Nieuwenburgt) met
koolsalade & mosterdmayonaise (ook vegetarisch te bestellen)

11,75

Pasta met gamba's, spinazie & knoflook/gemberolie

12,25

Bij de borrel

€

Gemarineerde olijven

3,50

Gemengde nootjes

3,50

Biologische bitterballen 8 stuks

7,00

Biologische bieterballen 8 stuks

7,00

Gefrituurde kaasstengels 8 stuks

6,75

Vegetarische loempia's 8 stuks

6,75

Borrelbrood

5,25

gevarieerd brood met wisselende garnering

Gemengde frituurhapjes 15 stuks

Heeft u een allergie? Meld het ons.
WIFI wachtwoord : internet2015

13,00

Schepijs

€

Boerenschepijs en slagroom ( 2 bollen )

5.50

Soja-ijs ( 2 bollen )

5.50

Zonder slagroom

Kinderijsje met slagroom ( 1 bol )
Koffie met taart

-/- 0,50

2,95
zie koffiekaart

Vanaf 17.00 uur:
Vanille hangop met roodfruit compote

5,75

