Menu

Milkshakes

Drink koud

Bionade of ijsthee

Gemaakt met biologisch roomijs en melk en In
verschillende smaken, waaronder: Oreo, vlierbloesem, verse banaan en nog veel meer, aangepast aan de gelegenheid.

Root beer float
Een typsich Amerikaans drankje op basis van
roomijs en frisdrank. Traditioneel met root
beer (een zoethoutachtige limonade), maar kan
ook met bionades!

Lekker biologische limonade met prik,
Verkrijgbaar in 5 verschillende smaken.
(Flesjes 330ml)
Ijsthee van BOS, op basis van rooibos thee, in
4 smaken te bestellen. (Blikjes 250ml)

Huisgemaakte limonade
of smaakwaters

Eet hartig

Pancakes

Ei

Echte American pancakes met echte
ahornsiroop. Stapeltje van 3.

Hash browns
Gebakken aardappelkoekjes met huisgemaakte
yoghurtsaus met verse kruiden

Sunny side up, met brood. Wentelteefje.
Uitsmijter. Uit de oven. Huevos rancheros.
Veschillende variaties.

Salade
Altijd met verse ingredienten, met kaas,
noten, fruit of andere lekkere extra’s.

Hartig taartje

Warme maaltijd

Gevuld met groenten en/of
vlees of vis. Geserveerd met
of zonder salade.

Bijvoorbeeld chilli, soep, gehaktbrood,
hamburger, allemaal met passend
bijgerechtje. Vegetarisch kan ook! In overleg
maken we een passend menu.

Menu

Koffie

Drink warm

Warme choco

Versgemalen filterkoffie van persoonlijk
uitgezochte koffiebonen. FREE REFILL!

Voor frisse dagen, lekker! En op speciale
frisse dagen, witte warme choco.

Thee

Anijsmelk

Thee met verfrissende munt. Vers geplukt uit
eigen tuin.

Net zoals vroeger. Warme melk met anijs en
suiker.

XXL cookie

Eet zoet

Muffin

Chocolate chip cookies, maar ook andere
smaken: apple pie cookie, of tutti frutti en
noten.

Zoet taartje

Wortelmuffin met cream cheese icing, of
gewoon een klassieke vanille of
chocolademuffin. Natuurlijk ook lekker met
fruit.

Vers fruit

Kleine taartjes, bijv. kokos-sinaasappel,
amandel-peertaartje of cheesecake.

Appeltje voor de dorst. Of stukje
watermeloen voor de dorst. Of…..

Arretjescake
‘Cake” van koekjes en cacao. Zoals je
overgrootoma hem maakte!
Heeft u specifieke wensen, dan kunnen wij daar vaak aan voldoen.
Neem contact op voor de mogelijkheden!
Allergievriendelijk is ook mogelijk. Geef het vantevoren door!

