LUNCHKAART
Sandwich van mais- of meergranenbrood
De Rotterdamsche oude kaas met appelstroop			
€ 3,50
Kipfilet met truffelmayonaise					€ 3,50
Hummus, gegrilde groenten en pittige harissa			
€ 4,50
Geitenkaas, honing en walnoot					
€ 4,50
Gezond met ham en kaas						
€ 4,50
Wij kunnen ons brood vervangen door twee glutenvrije crackers +€ 1.00

Panini, een gegrild stokbroodje met
Tomaat, pesto en mozzarella 					
Kipfilet, pesto en mozzarella					
		

€ 3,50
€ 3,50		

Vraag onze medewerker naar de maandspecialiteit of zie ons bord
Tosti van mais- of meergranenbrood
Ham en kaas								€ 3,00
De Boekenberg: kaas, gekruid gehakt en harissa			
€ 4,95
Kinderboterham met divers beleg					€ 1,50
kaas - ham - kipfilet- appelstroop of chocopasta 				
Salade met een boterham
Kipfilet, met een eitje en een fris garnituur				
Geitenkaas, appel, honing en walnoot				

€ 4,50
€ 4,50

Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 een ontbijtje

€ 3,00

		

2 boterhammen met ham en/of kaas, croissant, gekookt ei, jus d’orange en koffie of thee

DRANKEN
Koffie / Espresso 							€ 1,80
Dubbele Espresso							€ 2,50
Cappuccino / Latte Macchiato / Koffie verkeerd			
€ 2,00
Wij kunnen onze melk vervangen door havermelk +€ 0.40

Koffiesiroop								€ 0,50
Warme Tony Chocolonely 						€ 2,00
Slagroom								€ 0,25
Chai Latte								€ 2,00
Dirty Chai Latte							€ 2,50
Thee: zie onze theekaart						€ 1,50		
Smoothie: vraag naar de smaak van de dag			

€ 2,50

Fruitsappen van De Buytenhof:					
€ 1,50
appel of appel-peersap
Frisdranken Fentimans:						€ 2,25
Rose-lemonade, victorian-lemonade of mandarin-orange
Jus d’orange								€ 1,50
Chaudfontaine Still / Sparkling					
€ 2,00
Coca Cola / Coca Cola Light					
€ 2,00
Lipton Ice tea green / Fristi / Tony Chocolonely			
€ 2,00
Glas siroop								€ 0,50

KOEK EN SNOEP
Koek (diverse wisselende smaken, huisgemaakt)			
€ 1,50
Brownie (diverse wisselende smaken, huisgemaakt)		
€ 1,50
Boterkoek (huisgemaakt)						€ 1,50
Granola reep								€ 1,75
Wafelfeest! Versier je eigen wafel met allerlei lekkers		
€ 1,75
Diverse tussendoortjes						€ 1,00
Zakje chips								€ 1,00

