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kOFFIE                                                

espresso                                            2.30                                      
dubbele espresso                   2.85            
koffie                                        2.30   
cappuccino                     2.60 
espresso macchiato    2.60                                

espresso met dropje melk                       

flat white                    3.35       
dubbele espresso met melkschuim                      

latte macchiato                                     2.85    

espresso met melk en melkschuim    

koffie verkeerd                        2.85         
koffie met veel warme melk             

latte speciaal                   3.95 

espresso met een siroop, melk en 

melkschuim, slagroom en decoratie 

EvEN EEN IETS ANdERE kOFFIE ? 

extra shot espresso                     + 0.80 
decafé                                                + 0.40 
soja, haver of amandelmelk            + 0.60     
slagroom                              + 0.50 
shot siroop                                          + 0,50 

THEE                                                                       

glas, keuze uit diverse smaken      2.30     

verse munt thee    2.85       

verse gember thee   2.85 

 

 

 

SpECIAAL LEkkER...!                            

red fruity smoothie                               4.95 

ijskoffie, ijskoude koffieshake    4.50 

ijskoffie, extra lekker...!                     6.95 
ijskoffie met bolletje heldro ijs             

caramel snippers en slagroom 

warme chocolademelk, roer en smelt:    
melk, wit of puur                        3.95                    

ruby “roze” chocolade                 4.50 

LEkkER FRIS...                                                           

Coca cola:  original of zero             2.60 

Fanta:  orange                       2.60 

Fuze icetea:                                           2.60 

sparkling, green                                

Fever tree, tonic                     2.75 

Spa: rood of blauw   2.60                   

sappen van de Weeropper: 2.95   

appel, appel-peer,                                   

de Appelaere:  jus d’orange 2.95  

Fristi    2.60 

ranja voor de kleintjes  1.00 

 

NIEuW...    SWEET TEA ! 

Kop thee of koffie met 5 lekkernijen  7.95 

IETS LEkkERS ERBIj?                        

extra lekker : 2 zoete lekkernijen   1.25 

appeltaart van Droom!  3.50    

boterkoek van Droom!                     2,50         

gebak,  kijk in de vitrine ! 3.00            

hazelino van Visserchocolade      3.00 

muffins    2.50   

brownie caramel nuts                          2.50       

bonbons p.st                             vanaf  0.50 

 

 

 

 

LEkkER IjSjE ? 

Heldro ijs:                                               

wafel, choco of bekertje                     1.40 

big of bekertje met aardbeisaus      2.10 

 

LEkkERE  BORREL   altijd een nootje             

Aperol Spritz                                            4,95 

Gin & Tonic                                              7,50 
Santamania London dry gin gemaakt 

met liefde en zorg van Spaanse 

tempranillo druiven. 

onze huiswijn wit, rosé of rood                                 

per glas      3.75 
per fles                   15.95 

bier uit fles                                              
Kornuit pilsener     2.80   
Grolsch  0.0% radler    2.95 
Gulpener Ur Weizen    3.25 
Liefmans fruitesse     3.25 

 

vRIjmIBO 

fles wijn, 4 glazen en een borrelplank       

en niet alleen op de vrijdag...       24.95 

    

 

 

 

LuNCH     

boterham met  gedroogde ham, 
geitenkaas, rucola, komkommer, 
zongedroogde tomaatjes, zwarte truffel 
dressing en wat pijnboompitjes... 7.95 

boterham met gerookte kipfilet 
aangemaakt met verse ananas,            
rode ui, sla en pittige rode salsa... 7.95 

boterham met stukjes oude kaas             
krokant gebakken spekjes, sla, 
komkommer, frambozen dressing...  7.95 

boterham met gerookte zalm, sla, 
appelkappertjes, komkommer,      
tomaatjes en basilicumdressing... 8.95 

 

warm krentenbrood,                                              
tosti van krentenbrood met brie, honing   
en walnoten, hmmm                           6.95 

tosti caprese                                               
met basilcum pesto, tomaatjes en 
mozzarella ...                                         6.95 

Italiaanse tosti                                                               
met gedroogde ham, cheddar kaas, 
rucola en pittige rode salsa              6.95 

tosti ham kaas met lekker dip...        3.95 

 

voor de kleintjes:                              
boterham met hagelslag of jam        2.50 

 

u kunt kiezen uit                   

authentiek bruin of blank mais brood 

of als salade    + 1.50 

NIEuW...    CHAI LATTE !                  
Chai is een eeuwenoud mengsel van 

zwarte thee, verschillende kruiden en 

specerijen, samengebracht met melk.  

Een drankje dat balanceert tussen koffie 

en thee.                                                         3.95            

tiger spice                                                          

een combinatie van kaneel, kruidnagel, 

kardemom, gember en zwarte thee.                                                            

elephant vanilla                                                        

zoete vanille, romig en licht gekruid met de 

traditionele masala mix van kardemom, 

kaneel en kruidnagel. 

HIGH TEA ...    OF BABYSHOWER ?                                                    

Een verrassing voor dat ene speciale 

moment !                                              geniet 

van al het “lekkers” van               elke 

dag...lekker!  met onbeperkt koffie en/of 

thee naar keuze ...                               graag 

reserveren,                     p.p.   22.50 extra 

lekker met bubbels en soepje 27.50 


