
Met de lekkersteingrediënten!

 

Menukaart

 

Met liefde
gemaakt! 

 

 

Ontbi jt (tot 12:00  uur)
- Ontbi jt      5,50
2 pistolets, 3 soorten beleg, gekookt ei, 
vruchtenyoghurt en een kannetje thee of koffie.

- Luxe ontbi jt     6,95
1 pistolet, 1 croissant, 3 soorten beleg, gekookt ei, 
vruchtenyoghurt en een kannetje thee of koffie.

- Kinderontbi jt     3,95
1 pistolet, jam en hagelslag, vruchtenyoghurt, 
gekookt ei, chocomel of fristi en een kleine verrassing.

Maak uw ontbi jt compleet:
- Verse jus d’orange    3,25
- Croissant      1,75
- Ontbi jtspek     2,00
- Roerei      2,00

Warme dranken

- Koffie    1,95
- Thee    1,95
- Espresso    1,95
- Cappuccino   2,15
- Koffie verkeerd  2,15
- Latte Macchiato  3,25
- Warme chocomel  2,10
- Verse muntthee  3,25

Fris

- Cola    2,25
- Cola Light   2,25
- Fanta   2,25
- Cassis   2,25
- Sprite   2,25
- Ice Tea   2,25
- Spa rood   2,25
- Spa blauw   2,25
- Verse jus d’orange  3,25
- Appelsap   2,25
- Chocomel   2,25
- Fristi   2,25
- Erdinger 0%  3,25

Gebak

- Hollands appelgebak    2,75
- Luxe Limburgs gebak    2,95

Al ons heerli jke gebak 
komt vers van de 
ambachteli jke bakker
‘Fleuren‘! 

Heeft u een allergie? Meld het ons! We denken graag met u mee. 



 

Broodjes
- Broodje Gezond    5,95
Belegd met ham, kaas, tomaat, 
komkommer, ei, sla en remouladesaus.

- Broodje Brie    5,95
Belegd met brie, ananas, honing 
en pi jnboompitjes. Warm uit de oven.

- Broodje Eiersalade   5,95
Belegd met sla, komkommer, tomaat 
en huisgemaakte eiersalade.

- Broodje Hete Kip   5,95
Belegd met sla, komkommer en een mix 
van kip, ui, paprika, knoflook, peper en ketjap.

Voor al onze belegde broodjes 
kun je kiezen uit een 
ciabatta of boerenbol.

 

Snelle hap (vanaf  12:00  uur)
- Broodje Kroket   3,95
Zacht broodje met een kroket..

- Broodje Frikandel  3,95
Zacht broodje met een frikandel.

- Tosti    3,95
Tosti met ham en kaas.

 
Specials (vanaf  12:00  uur)
- Soep van de dag   5,95
Dageli jks wisselende soep met brood 
en kruidenboter.

- Oerbrood Caprese   5,95
Twee snedes oerbrood belegd met 
pesto, mozzarella, tomaat, pi jnboompitjes 
en Balsamico Glaze.

- Lunchtip     9,95
Luxe broodje met rundercarpaccio, 
rucola, pi jnboompitjes en pesto
met een kopje soep naar keuze.

Bord vol (vanaf  12:00  uur)
- Uitsmi jter   8,95
Oerbrood met ham, kaas 
en 3 gebakken eieren.

- Oma’s pasteitje   7,95
Huisgemaakte kip-champignon-
ragout in een bladerdeegbakje.

- Luxe duo kroket ten  7,95
2 luxe kroketten, oerbrood en mosterd.

- Bambinobox   3,95
Frietjes, kroket óf frikandel
en een kleine verrassing.

- Portie friet   3,50

- Saus    0,50
Mayonaise, ketchup of curry.

Heeft u een allergie? Meld het ons! We denken graag met u mee. 

 
Toetjes
- Luxe wafel   5,50
Verse wafel met vanille i js, 
slagroom en vers fruit..

- Kinderi jsje   3,95
1 bolletje vanille i js met slagroom 
en siroop. 

De beker van het 
kinderi jsje mag je 
mee naar huis nemen!


