
...BUT FIRST COFFEE !
lungo 
espresso 
espresso macchiato* 
doppio 
cappuccino* 
latte macchiato*
fl at white*

thee
verse muntthee
verse gemberthee
warme chocomel
+ slagroom

met slagroom, caramel & caramel nibs

SAP
vers sinaasappelsap 
vers sap van de dag
schulp bio appelsap 
schulp bio appel/vlierbessap 
schulp bio appel/perensap 
schulp bio tomatensap

WATER
Marie Stella Maris 0,25l 
 plat/bruis
Marie Stella Maris 0,75l 
 plat/bruis

...allergieën? meld het ons.                      ...afrekenen? blijft u vooral zitten, wij komen bij u. 

*met verse melk. 
ook te bestellen met: 
sojamelk   
havermelk

COFFEE SPECIALS

vanille
hazelnoot
caramel

FENTIMANS BOTANICAL

connoisseurs tonic
oriental yuzu
ginger ale
ginger beer
valencian orange tonic

BIER
Brand pilsener 
Brand bock

La Trappe blond
La Trappe dubbel
La Trappe tripel

ALCOHOL-VRĲ 
Heineken 0,0%
Van de Streek IPA 0,0%
Seedlip gin & Fentimans ginger ale  

WITTE WĲ N

Chardonnay, Duc de la Forêt 
Languedoc-Roussillon, Frankrijk 2021

Sauvignon Blanc, Spinnaker  
Languedoc-Roussillon, Frankrijk 2020

Grüner Veltliner, Weingut Dockner 
Traisental, Oostenrijk 2021

ROSÉ

Grenache & Cinsault, St. Felix
Languedoc-Roussillon, Frankrijk 2021

RODE WĲ N

Merlot, Duc de la Forêt, 
Languedoc-Roussillon, Frankrijk 2020

Carmenère, Santa Helena Varietal
Valley Central, Chili 2020

Pinot Noir, Spinnaker
Languedoc-Roussillon, Frankrijk 2019

CAVA

Macabeo Xarel-lo, Maria Casanovas
Penedès

Macabeo Pinot noir, Maria Casanovas Glaç 
Penedès

WAAR KOMT ONZE WIJN VANDAAN
Zuivere biodynamische wijnen, dat is waar sommelier Marc Kroon voor 
staat. “Achter elke fl es wijn zit een persoonlijk verhaal. Bij goede wijn 
proef je het gebied, de druif en zelfs de wijnmaker.”

...thuis ook genieten van deze heerlijke wijn? U kunt 
bij ons een doos bestellen, wij zetten deze in uw auto! 

FLAVOURS

LATTE CARAMEL 

Indiaase kruidenthee met warme melk
 *dirty chai met extra shot espresso +0,60 

CHAI LATTE

met slagroom, pompoen & kaneel
PUMPKIN SPICE LATTE

met caramel & stroopwafel
STROOPWAFEL LATTE

WAAR KOMT ONZE KOFFIE VANDAAN
De beste koffi  e van de wereld komt uit Italië. Net buiten Rome worden de 
verschillende bonen afzonderlijk gebrand. Daarna wordt er naar traditioneel 
recept een melange aan bonen samengesteld voor het beste 
eindresultaat.
U proeft dit terug in onze koffi  e’s van Buscaglione. 
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SANDWICH MUHAMMARA
gegrilde paprika-walnotenspread met geroosterde 
groenten & krokante kikkererwten

BORRELTĲ D

PUNTZAK FRIET
biologische friet met mayo

KLASSIEKERS

SOEP

KNOLSELDERIJ TRUFFELSOEP
met tijm-olie  

BIETENSOEP 
met appel, balsamico & crème fraîche

WAAR KOMT ONS VLEES VANDAAN

Van Roessel is onze hofl everancier. 

Al 140 jaar zorgt hij voor verse vleesproducten en 
gerechten.

STAY HEALTHY

YOGHURT VERS FRUIT 
huisgemaakte granola & honing

DESEMBROOD

BĲ  DE KOFFIE

Onze chef verrast je met zijn verse creatie van de dag. 
Vraag de special van vandaag aan de bediening of kijk op 
het schoolbord. 

SALADES

WAAR KOMT ONS BROOD VANDAAN

Onze broden worden met liefde gebakken door Desem en Zo.
Sinds 2007 maken zij brood op basis van eigen desemculturen. Door 
de natuurlijke lange rijstijd worden vitaminen 
en mineralen beter opgenomen en ontstaat een 
voedzaam brood met veel geur en smaak. 

DAGSPECIAL

wisselende dagprijs

MENEER VAN DIJK’s DELICATESSEN

Dagelijks werken we met de mooiste producten van hoge 
kwaliteit en met een uniek verhaal. 
Deze delicatessen delen we graag met jullie, zodat iedereen ook 
thuis een  
“Meneer van Dijk momentje” kan creëren. 

Vind ons assortiment in de winkel.   

...allergieën? meld het ons.                      ...afrekenen? blijft u vooral zitten, wij komen bij u. 

WORSTENBROODJE
een warm worstenbroodje 
van meesterslager 
Van Roessel

CROISSANTJE
een croissantje met 
confi ture en roomboter

MACARONS
per stuk
4 stuks

APPELTAART
de beste van Brabant
+ slagroom

TAARTJE VAN DE DAG
vraag naar het taartje 
van de dag!

CHEESECAKE 

SALADE WARME GEITENKAAS
met zoete aardappel, bietencroutons 
& perendressing

SALADE GEGRILDE KIP 
met volkoren penne, gepofte tomaat, ei 
& pestodressing

SALADE GEMARINEERDE ZALM
met komkommer, ei, brioche & cocktailsaus 

CROQUE MONSIEUR    
met bechamelsaus & gruyère 

STEAK TARTAAR
met kappertjes, Parmezaanse kaas, truff el 
& gepocheerd ei

DRY AGED HAMBURGER
met brioche, cheddar, tomaat, augurk, ketchup 
& truff el 

SALADE CARPACCIO
met pijnboompitten, Parmezaanse kaas & truff el

SANDWICH RIVIERKREEFTSALADE 
warm uit de oven met crème fraîche & 
peterselie-crumble

SANDWICH RUNDERPASTRAMI 
met rucola, zuurkool, augurk & mosterddressing

BROODPLANKJE
met gezouten boter, 
olijfolie, pesto & aioli

BITTERBALLEN 
8 st. van “De Bourgondiër”

GEFRITUURDE GARNALEN
6 st. met aïoli & citroen

“SNAAIPLANK” 
charcuterie & kaas

ONZE FAVORIET
BEEF TATAKI
met wakamé, wasabi, sobasalade & geroosterde 
sesamdressing
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