AFHAAL ASSORTIMENT DRANKEN
FRISDRANKEN FLES
Coca cola
Coca cola zero
Bar le duc still
Bar le duc Sparkling
Jus d ‘Orange
Appelsap
Ice tea sparkling
Ice tea green
Red Bull
(diverse smaken)

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

FRISDRANKEN BEKERTJE
Sinas
Cassis
Bitter lemon
Tonic
Rivella
Sprite

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50

(NON) ALCOHOLISCH
Heineken
Radler
Radler 0,0 %
Fles huiswijn
Wit – rood - rosé

€ 3,00
€ 2,75
€ 2,75
€ 12,50

WARME DRANKEN
Koffie
Thee
Cappuccino
Latte Macchiato
Koffie verkeerd
Warme chocomel
Met slagroom +

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,00
€ 0,50

IJSKOFFIE

€ 3,50

Met slagroom +

€ 0,50

Met smaakje en
Topping +

€ 1,00

(vraag naar de keuzemogelijkheden)

AFHAAL ASSORTIMENT ETEN
Stokbroodjes

Soepen

Keuze uit wit of bruin stokbrood, wij serveren sausjes
en een saladegarnituur apart

Koud en vacuüm verpakt, dus u moet hem wel nog
even opwarmen. Prijs inclusief brood en boter

Gezond

Tomatensoep

€ 5,50

Champignonsoep

€ 5,50

Vissoep

€ 7,50

Met kaas, ham, tomaat, ei,
komkommer, sla, ui en dressing

€ 7,00

Tonijn

€ 8,00

Brie

€ 7,50

Tonijnsalade, pesto, rode ui en tomaten
Met fijne plakken brie, honing
en walnoten

Carpaccio

Flinterdun gesneden ossenhaas
op pesto, met pijnboompitjes, Rucola,
zongedroogde tomaten, olijven,
Parmezaanse kaas en Balsamico

Vitello Tonato

Huis gebraden kalfsfilet op smeuïge
tonijncrème, met salade, kappertjes,
pijnboompitten en truffelmayonaise

Gerookte zalm

Rijkelijk belegd stokbrood met
kruidenkwark, salade, gerookte zalm,
rode ui en honing mosterddressing

€ 11,00

€ 11,00

€ 12,50

€ 9,50

€ 10,50

Pittige kipburger met knapperige sla, tomaat,
jalapeños en tzatziki
€ 11,50

Rundvleesburger met kaas, knapperige sla,
tomaat, uien,augurken en hamburgersaus
Beef Bacon Burger

Spies van varkenssaté, overgoten met pindasaus en
krokante uitjes geserveerd met frites, mayonaise en
saladegarnituur
€ 11,00

Naar traditioneel familierecept, geserveerd met een
frisse salade, frites en mayonaise
Spare ribs

€ 18,50

Parelhoen

€ 19,50

Mals boutje van de parelhoen, naar keuze met
pepersaus, bearnaisesaus of champignonroomsaus en
voor erbij frites, warme groenten en mayonaise
Varkenshaas

Vegetarische burger met knapperige sla, tomaat,
gebakken champignons en tzatziki

Beef Cheese Burger

€ 16,50

Stevige portie varkensribben geserveerd met
saladegarnituur, frites, knoflook– en chili saus

Geserveerd met frites, mayonaise en salade

Spicy Chicken Burger

Spies van varkenssaté

Limburgs zuurvlees

Hamburgers
Veggie Burger

Hoofdgerechten

€ 11,50

Rundvleesburger met bacon, knapperige sla,
tomaat, gebakken uitjes en truffelmayonaise

€ 18,50

Altijd lekker! Keuze uit pepersaus, bearnaisesaus of
champignonroomsaus, geserveerd met frites,
mayonaise en warme groenten
Zalmfilet

€ 21,50

Mooi gebakken zalmfilet uit de oven in witte wijnsaus,
geserveerd met frites, mayonaise en warme groenten
Pasta (vega)
€ 13,50
Penne pasta in truffelroomsaus met groenten, rucola
en Parmezaanse kaas, geserveerd met brood
Te upgraden met:
spekjes +
€ 2,50
scampi’s +

€ 5,00

Val dieu kaas (vega)
€ 16,50
Zacht gesmolten kaasje met honing en walnoten, op
een bedje van groentepasta, geserveerd met frites,
mayonaise en saladegarnituur.

Tapas

Salades

Met broodjes en boter

Vanaf 2 personen

Grieks
€ 11,00
Gemengde salade met naturel dressing, rode ui,
paprika, feta kaas, olijven, tomaten, komkommer
en pijnboompitten

Extra persoon

Carpaccio
€ 11,00
Malse rundvleescarpaccio met pesto,
zongedroogde tomaten, olijven, pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
Scampi
€ 11,00
8 gepelde en in knoflook gebakken scampi’s op
een gemengde salade met rode uien,
zongedroogde tomaten, komkommer en met
knoflooksaus
Van de Zee
€ 11,00
Gerookte zalm, makreel en forel op een bedje
van knapperige sla, met kappertjes, rode ui,
komkommer, tomaat, een gekookt eitje en
honing-mosterd dressing

€ 2,50

Frikandel / Kroket los

€ 2,00

Broodje frikandel / kroket

€ 2,50

Portie bitterballen (10 stuks)

+

€ 7,50

Lekker borrelen met een assortiment aan gemengde
hapjes bestaande uit verschillende dips, brood, ham
soorten, gerookte vis, gehaktballetjes, nacho’s,
olijven, kaas, tonijnsalade en een
rauwkostassortiment

Zoetigheid & desserts
Appeltaart

€ 3,00

Met slagroom +

€ 0,50

Chocolademousse

€ 4,50

Cheesecake

€ 4,50

Bitterkoekjesbavarois

€ 5,00

Friandises

€ 2,75

(koffie Royal zonder koffie)
Kaasplank

Frites en snacks
Portie frites

€ 15,00

klein

€ 9,00

groot

€ 12,00

Wafels
€ 3,00

Met poedersuiker
Met slagroom

+

€ 0,50

€ 3,75

Met kersen

+

€ 1,50

Gemengde snacks (10 stuks)

€ 3,75

Met aardbeien (seizoen)

+

€ 1,50

Vissticks 6 stuks

€ 2,00

Met ijs

+

Kipnuggets 6 stuks

€ 2,00

€ 1,00

Sausjes

IJsjes
1 bol

€ 1,50

Portie mayonaise

€ 0,50

2 bol

€ 2,25

Portie ketchup

€ 0,50

Extra bol

Portie mosterd

€ 0,50

€ 0,75

Portie curry

€ 0,50

Met slagroom +

€ 0,50

Staat er niet bij waar u naar op
zoek bent of zin in heeft? Vraag
gerust naar de mogelijkheden!

HIGH TEA
Nog op zoek naar een middag vullend programma nu iedereen
weer thuis zit?
Denk eens aan een heerlijke high tea, ideaal in deze tijd waarin je
elkaar weinig zit en elke gelegenheid die er is moet aangrijpen om
eens lekker bij te kletsen!
We moeten het allemaal zelf zo leuk mogelijk maken en genieten
van de quality time die we met elkaar krijgen.
Wij bieden u een heerlijk assortiment aan zoet en hartig lekkers,
thee en jus d’orange.
Er helemaal een feestje van maken?
Voor € 12,50 kunnen we er een flesje gekoelde bubbels bij doen
en voor € 10,00 een fles wijn uit ons assortiment aan huiswijn.
De high tea is te bestellen vanaf 2 personen en de kosten
bedragen € 15,00 p.p.
Net zoals altijd moet de high tea minimaal 24 uur van tevoren
worden besteld en dienen dieetwensen bij het bestellen te
worden doorgegeven.

Wat zit er precies per persoon bij de high tea inbegrepen?
Koud:








3 sandwiches / broodjes
1 goedgevulde wrap
Soesje
Chocolade brownie
Macaron
Bonbon
Cupcake

Warm:
Zelf nog af te maken in de oven, 5 minuten op 180 graden




Scones met clotted cream en jam (alleen de scones in de oven doen)
Bladerdeeg hapjes gevuld met gehakt
Minipizza’s of quiche ( afhankelijk van dagaanbod)

Dranken:



Jus d’orange 1 flesje per personen of een grootverpakking vanaf 3 personen
3 theesoorten p.p. te kiezen uit onderstaand assortiment

Groene Thee
o

Sencha cactus—vijg

o

Sencha Lemon

Groene thee met cactus-, vijg-, meloen-, papaya, ananas en mangostukjes,
zonnebloem- en korenbloembloesem.
Groene thee met citroengras, hele schijfjes citroen en citroenschil

Zwarte thee
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Earl grey superieur
English Breakfast
Bosvruchten
Aardbei –ananas
Wilde kers
Honing—Caramel
Oranje Boven

o

Exotische droom

Speculaasthee

Speciale Thee
o

Keizers 7 kostbaarheden

o

Witte thee Lavendel

Rooibosthee
o Rooibos African orange
o
o

Rooibos Zoete Zonde
Rooibos Marsepein
-Amandel

Zwarte thee met het geliefde Bergamotaroma, een bloemige klassieker
Uitgekiende mix van Ceylon en Assam naar Engelse traditie.
Zwarte thee met aardbeien, bramen, frambozen en bosbessen
Zwarte thee met stukjes aardbei en ananas, heerlijk uitgebalanceerd
Met de zoete smaak van Amarena kers
Zwarte thee met stukken honing en karamel
Frisse en fruitige thee op basis van sinaasappelschil en
stukjes, gember, wortel, sinaasappel– en saffloerbloesem
Thee voor de feestdagen met sterrenanijs, rozijnen, appels,
kruidnagels, chocola en speculaas kruid.
Waan je op vakantie door de smaak van kleurrijke bloem
blaadjes van de zonnebloem, korenbloem en calendulabloem

Een melange van groene en zwarte thee, met rozenbloemblad, zonnebloem bloesem en
perzik
De meeste pure vorm van thee is witte thee, gemengd met de hoogste
kwaliteit lavendel is dit een heerlijk zachte combinatie

Smakelijke frisse melange van rooibos, honeybush, sinaasappelschil en
sinaasappelbloesem
Zoete rooibosthee met rozenblaadjes, frambozen en een vleugje vanille
Lekker zoet met stukjes ananas, amandel en aroma van
kandijsuiker

Kruidenthee
o
o

Verboden vruchten
Zomerse Zotheid

o

Nana Mint

o

Piña Colada

o
o

Cocos—Meloen
Hot Dropshot
Vrouwen actief

o

Mannen actief

o

Vreedzame wereld

o

Biologische Thee
o

Black Spicy Bombai Chai

Beleef een fruitexplosie met deze kruidenthee met o.a. kiwi, kers en kokos
Frisse vruchtenthee met o.a. Appel, ananas, mango, sinaasappel, cranberry's, rozijnen,
kaneel en citroenmelisse
Marokkaanse munt, heeft een frisse oorspronkelijke (spearmint)
smaak, zonder een menthol bijsmaak.
Mix van appelstukjes, hibiscus, rozenbottel, sinaasappelschillen, kokossnippers en
ananasstukjes
Heerlijke zomerse vruchtenthee, met kokos, meloen en appel.
Warme dropthee met appels, hibiscus en wortels
Ronde mix van sinaasappelschillen, kaneel, venkel, zoethout, kardemon, gember, jeneverbes
en kruidnagel.
Licht pittige kruidenthee met kaneel, venkel, gember, zoethout, zwarte
peper en kruidnagel.
Ontspannende thee met melisse, kamille, pepermunt, aardbei, zwarte bes, aalbesblad,
hazelnootblad, sinaasappel, lavendel, rozen en heidekruidbloesem

Pittige, zwarte thee met peper, kardemom, kruidnagel en kaneel

