Lunchkaart
Tosti’s & Panini’s
Tosti ham en/of kaas 			

€ 4,75

Tosti brie rauwe ham en appel 		

€ 7,50

Panini ham kaas 				

€ 6,00

Panini tomaat, mozzarella en pesto 		

€ 7,50

Broodjes
Keuze uit meergranenbol of Italiaanse bol
Gezond					€ 8,50

met gemengde sla, ham, kaas, komkommer,
tomaat, ei en mosterd dillesaus

Caprese 					€ 8,50

met tomaat, mozzarella, basilicum,
pijnboompitten en pesto

Brie 						€ 8,50
met rucola en frambozenjam

Huisgemaakte tonijnsalade 			

€ 9,50

met ijsbergsla en appel

Carpaccio 					€ 9,50

met rucola, truffelmayonaise, pijnboompitten
en parmezaanse kaas

Warme beenham				€ 9,50

met gemengde sla, tomaat, komkommer,
pruimenchutney geserveerd met Hoeksche chips

Runderburger van Koppel Boerderijwinkel

met gemengde sla, tomaat, komkommer,
pittige topping geserveerd met Hoeksche chips

€ 12,50

Salades
Alle salades worden geserveerd
met brood & kruidenboter
Carpaccio 					€ 12,50

met komkommer, zongedroogde tomaat,
parmezaanse kaas, truffelmayonaise en pijnboompitten

Caprese 					€ 12,50
met pesto, tomaat, mozzarella, basilicum
en pijnboompitten

Sandwiches
Onze sandwiches worden geserveerd
met Hoeksche chips
Vegan sandwich 				€ 11,50
met gemengde sla, avocado, tomaat,
paprika, mayonaise

Betuwse club 				€ 11,50
met gemengde sla, kip, tomaat, kaas,
mango chutney

Soepen
Alle soepen worden geserveerd
met brood en kruidenboter
Boeren tomatensoep 			

€ 6,50

Soep van het seizoen 			

€ 7,50

Wist u dat wij ook
High Tea serveren?
€22,95 p.p.
Alleen op reservering

Drankenkaart
Warme dranken
Koffie

€ 2,50

Thee					€ 2,50
Cappuccino					€ 2,80
Flat white					€ 3,50
Espresso					€ 2,50
Dubbele espresso				€ 3,50
Koffie verkeerd

€ 3,00

Latte macchiato				€ 3,25
Verse munt thee				

€ 3,50

Verse gember thee				

€ 3,50

Verse kaneel thee				

€ 3,50

Warme chocomel				€ 3,00
slagroom + € 0,50

Specials
Latte macchiato karamel 			

€ 4,50

Met slagroom en karamelsaus

IJs koffie

€ 4,50

Met slagroom en karamelsaus

Sappen & Smoothies
Sappen					€ 2,50
Appel, peer, appel-peer, appel-aardbei,
appel-zwarte bes, appel-cranberry,
appel-framboos, appel- vlierbes, appel-kers

Verse jus d’orange 				€ 3,75
Verse jus d’orange XL			

€ 5,50

Smoothies 				€ 4,50
Appel-aardbei, appel-framboos,
banaan-aardbei, banaan-bosvruchten

Frisdranken
Coca-Cola / Coca-Cola Zero			

€ 2,80

Fanta Orange / Cassis			

€ 2,80

Sprite					€ 2,80
Fuze Tea Green / Sparkling			

€ 2,80

Bitter Lemon / Tonic				

€ 2,80

Chaudfontaine Rood / Blauw		

€ 2,50

Limonade
Framboos, citroen of aardbeien		

€ 2,50

Bieren
Jupiler					€ 2,75
Jupiler 0,0					€ 2,75
Diverse speciaalbieren vanaf 		

€ 4,50

Zie onze speciaal bier kaart

Wijn & Cider
Rood / wit / rosé				

€ 4,00

Betuwse krenkelaar				€ 4,75
Betuwse krenkelaar 0,0			

€ 4,25

Lekker tussendoor!
Appeltaart					€ 3,25

Divers wisselend gebak vanaf		

€ 3,75

Chocolade muffin

€ 3,75

Red velvet muffin

€ 3,75

Hazelino					€ 3,75
slagroom + € 0,50

Boeren yoghurt 				€ 5,50
met vers fruit en muesli

Ijscoupe met vers seizoensfruit		

€ 4,50

