Koffie weetjes
De koffie hoort oorspronkelijk thuis in Oost Afrika.
De vrucht van de koffieplant is een besvrucht.
Elke bes bevat twee zaadjes.
Doordat de twee zaadjes tegen elkaar aandrukken ontstaat de
karakteristieke vorm.
De gedroogde en gebrande bonen van de plant dienen als basis voor
koffie.
De koffieplant groeit in verschillende werelddelen en wordt op
verschillende manieren geoogst.
Een koffieplant begint na 5 jaar bessen te dragen.
Cafeïne halen ze uit de bonen door ongeroosterde bonen te weken in
ethyl-acetaat.
Volgens een legende zouden de effecten van cafeïne voor het eerst opgemerkt zijn door de Ethiopische herder.
Hun geitjes hadden koffiebessen gegeten waarna zij drukker werken en
begonnen te ´dansen`.

‘Heeft u een allergie? Meld het ons!’

Koffie specialiteiten
Koffie
Koffie mok
Koffie met slagroom
Espresso
Cappuccino
Decafé cappuccino
Lactosevrije cappuccino
Cappuccino met een smaakje

€ 2,10
€ 3,90
€ 2,70
€ 2,10
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,65
€ 3,50

(vanille, hazelnoot, kaneel of karamelsiroop)

Caffe Latté
Choco koffie

€ 2,50
€ 4,20

(warme chocolademelk met koffie)

Caffé afther eight

€ 3,50

(espresso met muntsiroop)

French koffie

€ 5,25

(dubbele espresso met Grand Marnier)

Irish koffie

€ 5,50

(koffie met Irish whisky)

Latté Macchiato

€ 2,50

(laagjes koffie)

Marochino koffie

€ 3,30

(koffie met chocosaus en melk)

Spaanse koffie

€ 5,10

(espresso met Tia Maria)

Speculoos koffie

€ 3,80

(espresso met chocosaus en chocolade cookie siroop)

Koffieplankje met een Schrobbelèr
(koffie met een schrobbelèr en iets lekkers)

‘Heeft u een allergie? Meld het ons!’

€ 5,50

Thee weetjes
Het woord thee stamt van een Chinees woord dat theeplant betekent.
(Cha).
Voor de witte thee worden alleen de eerste, jonge knoppen van de
theestruik gebruikt. Witte thee bevat weinig theeïne.
Rooibos thee is eigenlijk geen thee, maar een kruid omdat het niet
van de theeplant afkomstig is.
Kruidenthee word gemaakt van kruiden, bloemen en specerijen.
Groene, witte, oolong en zwarte thee zijn allemaal afkomstig van de
zelfde plant.

Thee in diverse smaken (zie onze theekaart)

€ 2,10

Warme chocolademelk

€ 2,10

Warme chocolademelk met slagroom

€ 2,70

Warme chocolademelk met Schrobbelèr en slagroom

€ 4,90

‘Heeft u een allergie? Meld het ons!’

Frisdranken
Cola / Cola Light
Cassis
Sinas
7– Up
Ice tea
Roots of Tea Shaken Ice Tea
Bitter lemon
Spa rood / blauw
Jus d’orange
Verse jus: € 3,50
Appelsap

€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,40
€ 3.10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10

Verschillende soorten bier in fles
Bavaria bier
Hertog Jan bier
Alcoholvrij bier
Bavaria Radler 2% en 0%
Oud bruin
Palm
Hoegaarden
Rosébier
Bock bier (seizoen)
Matthias speltbier (33 cl)
Matthias speltbier (0,5 l)
La Trappe Dubbel
Grimberg Dubbel

€ 2,45
€ 2,45
€ 2,45
€ 3,10
€ 2,45
€ 3,15
€ 3,40
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,60
€ 4,90
€ 3,70
€ 3,95

‘Heeft u een allergie? Meld het ons!’

Zwarte thee
1 Plôsse mix
Hoog verbouwde zwarte thee met vanille-notensmaak. Vanillestukjes,
hazelnoot, amandel, cactus- en theebloesem.

2 Darjeeling
Een zwarte Darjeeling met predicaat 'thee van het jaar 2008'.

3 Vriendinnenthee
Zwarte thee met de exotische smaak van ananas en papaya.
Op smaak gebracht met kokosnoot en een vleugje room.

4 Citroenthee
Een heerlijke zwarte Ceylonthee met stukjes citroenschil en natuurlijk echte citroen.

5 Winterwonderland
Zwarte Ceylonthee met kruidige kaneelsmaak.

Kruidenthee
6 Regendag
Natuurlijke kruidenthee zonder smaaktoevoegingen. Met o.a. appel, stukjes citrusvrucht, citroengras, verbena en goudsbloemblaadjes.

7 Sterrenmix
Kruidenthee met steranijs.

8 Fresh Breeze
Kruidenthee met venkel, pepermunt, citroengras en cactusbloemen.

‘Heeft u een allergie? Meld het ons!’

Rooibos
9 Rooibos puur
De allerpuurste rooibos uit Zuid-Afrika.
Mild en aangenaam van smaak.

10 Brabants Kwartierke
Rooibos met zongerijpte pruimen, appel, amandel, druiven, pistachenootjes en lavendelbloesem.

11 Chai Massai
Chai Massai is een pittig mengsel van rooibos met kaneel, kardemon,
gemberstukjes en steranijs.

12 Rooibos Apfelstrudel
Een rooibos met apfelstrudelsmaak. Bevat onder andere appel, druiven,
pistachenootjes, stukjes amandel en natuurlijk aroma.

Groene thee
13 China Green Sencha
Honingkleurige groene thee.
Sencha betekent eigenlijk 'geroosterde thee'.

14 Groene zoethout
Zachte aromatische groene thee.

15 Bron der Wijsheid
Thee met o.a. theebloembloesems, pioenroosblaadjes en citroengras.

16 Bamboe Bessen Speciaal
Groene thee en kruiden met een nootachtige bamboesmaak en
fruitige aardbeien.

17 Pepermunt thee
Fijn gesneden stukjes van pepermuntblad
Heerlijk fris en dorstlessend.
‘Heeft u een allergie? Meld het ons!’

Alcoholische dranken
Rode wijn
Witte wijn (droog, zoet)
Rosé
Notenwijn
Sherry
Port
Jonge jenever
Citroen brandewijn
Jägermeister
Whisky
Cognac
Coebergh
Safari
Passoa
Pisang Ambon
Martini
Campari
Bacardi
Vieux
Vodka
Grand Marnier
Tia Maria
Baileys
Leon appellikeur

‘Heeft u een allergie? Meld het ons!’

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 4,95
€ 3.25
€ 3,25
€ 3,50

Belegde pistoletjes en / of triangeltjes
Broodje kaas / ham
Broodje kaas en ananas

€ 2,95
€ 3,50

Broodje brie

€ 4,35

Broodje brie / ananas
Broodje brie / walnoten en honing
Broodje gezond (ham, kaas, ei, tomaat, komkommer,
sla
Broodje ei (vegetarisch)
Broodje huisgemaakte eiersalade

€ 4,90
€ 5,10

Broodje tonijn

€ 5,40

Broodje huisgemaakte kipsaté
Broodje huisgemaakte pulled chicken
Broodje geitenkaas met appel, honing en pijnboompiten

€ 5,60
€ 5,75

Broodje Unox worst /katenspek,en curry

€ 3,95

Broodje huisgemaakte gehaktbal met Italiaanse kruiden, knoflook, zongedrooogde tomaatjes en knoflooksaus.

€ 4,25

U kunt kiezen uit een wit of een waldkorn broodje!
Glutenvrijbroodje extra € 2,50 ( broodje van 100 gram ).

‘Heeft u een allergie? Meld het ons!’

€ 5,05
€ 3,25
€ 3,95

€ 5,50

Kleine kaart
Soep van de dag (met brood en kruidenboter)
Uitsmijter ham *
Uitsmijter kaas *
Uitsmijter ham/kaas *
Uitsmijter speciaal * (met gebakken katenspek)
½ uitsmijter *
Uitsmijter kaas / brie *

€ 4,50
€ 5,25
€ 5,25
€ 5,25
€ 6,25
€ 2,75
€ 5,95

* Wordt uitgeserveerd met een garnituur!

12-uurtje
Soep van de dag, broodje ham of kaas,
2 x koffie of thee

Appelgebak van ‘t huus met noten
Brabants worstenbroodje
Tosti’s
Tosti Hawaï *
Tosti Ham *
Tosti Kaas *
Tosti Ham en Kaas *
Tosti Brie *
Huisgemaakte pittige tosti *
(met gekruid gehakt, paprika, ui, kaas, chilisaus)
* Wordt uitgeserveerd met een garnituur!

‘Heeft u een allergie? Meld het ons!’

€ 11,50

€ 2,75
€ 2,40

€ 3,95
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,95
€ 4,75

