Informeer voor allergie-informatie bij onze medewerkers
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Drankenkaart

= Suikervrij
= Lactosevrij
= Veganistisch
= Glutenvrij

Koude dranken

Warme dranken
Wij maken gebruik van heerlijke versgemalen Illy koffiebonen, zie
de Illy koffie menukaart voor alle soorten koffies.



+



Koffie (zie de Illy koffie menu kaart)
Warme chocolademelk
Met slagroom
Thee (Zie de Or Tea menukaart)
Verse munt- of gemberthee

2,50
0,75
2,25
2,50

× Sojamelk in plaats van koemelk
× Honing of melk voor in de thee

0,25
0,25

Huisgemaakt Zoet


Diverse koeken en muffins

vanaf 1,50

o.a. chocolate chip, macadamia, haver-spelt,
sweet heaven, pastel de nata, mueslireep


Punt taart

3,50

appel, wortel, cheesecake of chocolade


Nootzakelijk kwaad Ⓖ

2,95






Diverse kleine zoetigheden










Appelsap van appels uit Zeist
Aanmaaklimonade
Schulp-flesje: Aardbei of vlierbes
Melk of karnemelk
Koude chocolademelk
Flesje water (bruisend of plat)
Coca Cola / lce Tea
Bruisend vlierbloesemlimonade

Alcoholische dranken




Pils (bio brouwerij De Leckere)
Speciaalbier (zie bierkaart)
Glas witte/ rode wijn*

* Afkomstig van een kleine boomgaard met heerlijke,
hand geoogste, natuurzuivere wijnen zonder
toevoegingen. Heerlijk voor overdag!

High Tea

Ontbijt




2,95
3,50
3,95

a

1,00

Roombotercroissant naturel
1,50
Chocolade broodje
1,75
Croissant met boter en jam of kaas
2,75
Bananenbrood met dadeljam ⓈⓁⓋⒼ 4,25
Yoghurt , granola, verse jus, honing Ⓢ 4,25
Açai bowl – Açaibessen, banaan, amandelmelk en 3 toppings ⓋⒼⓁⓈ
5,95
Uitsmijter: ham, kaas, tomaat en ui
7,95
Broodlokaal ontbijt: koffie/thee, kleine verse
jus, croissant, gekookt ei, mandje brood,
boter, jam en hartig beleg
9,95

2,00
1,50
2,50
2,00
2,50
2,00
2,25
2,95

a

chocoladerotsjes, bonbons, petit fours








2,95
3,50
2,95
3,50

* Per seizoen verschillende fruit en/of groenten.

amandeldeeg, room en zoete hazelnoot


Versgeperste jus d’orange
XL verse jus d’orange
Vers gemaakte sap van de dag*
XL verse sap van de dag*





High Tea Compleet: met sandwich
High Tea Zoet: zonder sandwich
Scone compleet

17,95
12,95
2,75

met cream en huisgemaakte jam

Fastfood




Saucijzenbroodje
Kindertosti – kaas met ham/salami
Crostini – croissant met kaas uit

2,50
2,95

de toaster

2,95
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Menukaart
Belegde boterhammen







= Suikervrij
= Lactosevrij
= Veganistisch
= Glutenvrij

Wij gebruiken onze huisgebakken broden*. Rijkelijk aangekleed met sla, rucola en diverse groenten.

Kinderboterham (pinda)kaas, ham, of hagel
Oude kaas – met grove mosterd en tomaat
Mozzarella – met tomaat en pesto
Geitenkaas – met walnoten en honing
Gerookte kip – met avocado en tomaat
Gezond – met ham, kaas, ei en ui

2,95
4,95
5,95
6,25
6,50
5,50








Tonijnsalade – met ei, ui en gedroogde tomaat
6,25
Eiersalade – van bieslook en scharrelei
6,25
Crème paté – met huisgemaakte uienchutney
6,50
Carpaccio – met zelfgemaakte pestomayonaise
7,95
Vegan – met hummus, tomaat, avocado, ui, sesam Ⓥ5,50



Club Sandwiches




Dubbel bacon – met ei en extra veel bacon Ⓛ 

Gerookte kip – met bacon en avocado Ⓛ

Eiersalade – met bacon en rode ui Ⓛ

Salades Ⓛ




Drie lagen geroosterd brood*. Alle sandwiches worden belegd met sla, tomaat en mosterdmayonaise.

De salades zijn bereid met verse sla, rucola, alfalfa en dressing en worden met brood* en boter geserveerd.

Salade gerookte zalm – met rode ui en avocado
Salade mozzarella – met tomaat en pesto
Salade geitenkaas – met walnoten en honing

Broodlokaal tosti’s




Tonijnsalade – met bacon en rode ui Ⓛ
Gerookte zalm – met ei en rode ui Ⓛ
Vega – kaas, ei en rode ui
Alle clubsandwiches: 7,95




Salade Tonijn – met tomaat, rode ui, ei
Salade gerookte kip – met tomaat , avocado
Alle salades: 8,50

Wij gebruiken ons eigen brood* voor alle tosti’s behalve de kindertosti, die op bruin casinobrood komt.

Mozzarella – met tomaat en pesto
 Salami – met jonge kaas, tomaat en rode ui
Geitenkaas – met bacon en honing
 Kaas – met tomaat, rode ui en sambal
Tonijnsalade – met jonge kaas, rode ui en sambal 
Tosti’s: 5,50 Met ketchup: +0,25

Vega(n) Bowls 8,50





Zin om iets nieuws?

Zuid-Amerika – paprika, mais, bonen, koriander, avocado, ui, rijst en limoendip Ⓥ
Verre Oosten – wortel, komkommer, sojabonen, koriander, ui, rijst en wasabimayo Ⓥ
Midden-Oosten – kikkererwten, paprika, couscous, koriander, tomaat en hummus Ⓥ
Zeist – bovenstaande bowl s+ dierlijke toevoeging (kip/surimi/feta) (+1,50 euro)

* Ons brood is afkomstig van bakkerijen Van Menno en de
Veldkeuken. Deze bakken wij dagelijks vers af. Onze keuken
kiest altijd het lekkerste brood voor u uit. Specifieke wensen
zoals glutenvrij brood is in overleg mogelijk voor €0,50 extra.

Vraag onze medewerkers
wat de specials zijn buiten
de kaart om. In de winter
vaak ook soep!
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