
Fijn dat je er weer bent in ons proeflokaal! Wij maken 
voor jou graag een koffie met iets lekkers. Of kies voor 
een kop soep of een drankje van onze verkleinde kaart.

dorstlessers
koffies (biologisch)
espresso/dubbel 2.3 / 3.3
espresso macchiato  2.4
koffie  2.3
cappuccino  2.5
latte macchiato 2.8 
koffie verkeerd  2.8 
flat white 3.4
extra shot espresso 1
babychino 1.5
warme chocolademelk (biologisch & Fairtrade) 2.75
chai latte  3

thee
thee Legends (Fairtrade) 2.3
verse munt- of gemberthee 3

fris
Earth water still 2.4
Earth water sparkling 2.4

Schulp Bio 
appelsap  2.5
perensap 2.5
vlierbessap  2.5
appel-aardbeisap 2.5
tomatensap  2.5

smoothie 5.5 
fruitijsje  2.5 

Fritz 
kola 2.4
kola zuckerfrei 2.4
limo zitrone 2.4
limo sinas 2.4
rabarberschörle (biologisch) 2.4

Thomas Henry 
bitter lemon  2.6
tonic  2.6
gingerbeer

2.6
Thijstea (biologisch)
appel + brandnetel 2.5
citroen + gember  2.5

verse jus d’orange 3
Zuivelrijck chocolademelk (biologisch) 2.4
glas volle melk (biologisch)  1.5
glas limonade 1

bier
Veltins pilsner  2.8 
Veltins Grevensteiner ongefilterd 3 
Radler 2,4%  3
Radler alcoholvrij  2.8
Veltins alcoholvrij  2.8 

wit
l’Auratae Cattaro - Pinot Grigio (biologisch) 3.7
Quinta de Alorna Fernao - Pires / Sauvignon blanc / Marsanne 3.7
Finca Valdelagunde - Cuvée especial Verdejo 3.7 

rood
l’Auratae Cattaro - Nero d’Avola (biologisch) 3.7 
Quinta de Alorna - Tinta Roriz / Castellan / Syrah / Alicante Bouschet 3.7 
Les Gites - Grenache Cinsault / Cabernet Sauvignon / Merlot  3.7 

eten
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soep
dagelijks wisselende soep van Firma van Buiten (vegan) 

tosti’s
kaas
ham + kaas 
salami + kaas 
geitenkaas + honing + walnoot 
kaas + tomaat + pesto (vegan) 

koek en taart
bananenbrood  
diverse koek 
brownie/blondie van Firma van Buiten 
taart 
rijstwafel (biologisch) 0.75

Omdat wij het gebruik van kraanwater stimuleren is een glas kraanwater 
bij ons altijd gratis. Waar mogelijk gebruiken we biologische producten. 
Ook doen wij ons best zo min mogelijk te verspillen en zo ons keukenafval 
tot een minimum te beperken. Wil je iets weten over allergenen in ons eten? 
Vraag het ons personeel.


