
    

   menu 
 

     CARDS ONLY 

   wifi: Balthazar  password: keizerkarel 



koffie 

espresso          2,3 
dubbele espresso        3 
espresso macchiato       2,5 
americano         2,5 
cortado          2,5 
cappuccino         2,8  
koffie verkeerd         3  
flat white          3,2 
latte macchiato        3 
chai latte          3  
dirty chai latte (met espresso)     3,5       
pumpkin spice latte       3  
dirty pumpkin spice latte (met espresso)   3,5    
soja-, haver- of kokosmelk      0,5 

gebak & high tea 
wij hebben een uitgebreide selectie huisgemaakt gebak, ook 
vegan, suiker- en glutenvrij. kijk in de vitrine of vraag een 
medewerker naar het gebak van de dag. 

zoete proeverij        12 
voor als je niet kunt kiezen: drie soorten gebak naar keuze,  
bonbons en vers fruit 

high tea          22,50 pp 
uitgebreide selectie van zoete en hartige lekkernijen,  
inclusief onbeperkt thee.  
vooraf reserveren, 24 uur van te voren en met minimaal  
2 personen. vegan mogelijk. 



thee 
thee van Van Hilst (keuze uit onderstaande smaken) 

glas          2,6 
kannetje (2 personen)      4 

earl grey (bio) 
zwarte thee met een natuurlijk aroma van bergamotolie 
ceylon 
een klassieke thee uit sri lanka. vol en zacht van smaak 
chai thee 
met kaneel, gember, kardemom, kruidnagel en peper 
nijmegen thee 
fris-zoete thee met stukjes ananas, rozijn en korenbloembloesem  
groene thee sencha (bio) 
deze klassieke groene thee is fris van smaak 
groene thee jasmijn (bio) 
kort gefermenteerd en gearomatiseerd met jasmijn 
groene thee dauwdruppel  
fris en zacht met mango, perzik en sinaasappel 
groene thee citroen 
sencha met lemongrass en zacht citrusaroma 
rooibos (bio) 
pure rooibos, zacht en vriendelijk van smaak 
     

verse thee            

mix & match naar keuze       3 

verse munt | sinaasappel | hibiscus | kaneel 
citroen | gember | zoethout 



fris 

huisgemaakte ijsthee       3 
appelsap          2,6 
appelperensap          2,6 
appelframbozensap       2,6    
fritz kola | kola light        2,6 
fritz limo citroen        2,6  
fritz honingmeloen        2,6 
fritz spritz rabarbersap       2,6  
naturfrisk tonic         2,6 
fever tree ginger beer       2,8  
pimento          2,8  
mineraalwater Marie Stella Maris      2,6 

alcoholvrij 

budels malt     0%        3 
amstel radler 0%        3 
      

mocktails 

watermeloen | komkommer       4,2 
lavendel | rozemarijn | blauwe bes     4,2 
ananas | munt          4,5   
grapefruit | basilicum        4,5  
  



ontbijt & lunch 

granola bowl          6  
biologische yoghurt met huisgemaakte granola, fruit  
van het seizoen, amandelschaafsel en agavesiroop 
(ook mogelijk met sojayoghurt, + 1,-) 

ocean bowl  (v)          6 
smoothie bowl van sojayoghurt, banaan, spirulina en spinazie, 
gegarneerd met kiwi, bessen, chiazaad, amandelschaafsel, 
geroosterde kokos en cacaonibs 

tosti kaas               5,8  
klassieker met belegen kaas van ecologische kaasboerderij 
Ravenswaard, geserveerd met bloody beetroot ketchup 

tosti spicy pindaspread  (v)                  6,8 
pittige pindaspread met geroosterde ui, augurkjes,  
gegrilde paprika en een piccalilly dip 

oude kaas                     7,5 
driedubbele sandwich met oude kaas van ecologische 
kaasboerderij Ravenswaard, pestomayonaise, rucola, 
cherrytomaatjes en walnoten 

fetaspread           7 
brood met huisgemaakte fetaspread, geserveerd met spinazie, 
sojabonen, walnoten, granaatappelpitjes en limoendressing 



avocadospread & zeekraal (v)           7,5 
toast met huisgemaakte avocadospread, geserveerd met 
waterkers, wasabirucola, geroosterde pijnboompitten en 
zeekraal   

salade halloumi              10 
salade met gegrilde halloumi, fregula, rozijntjes, sinaasappel, 
spinazie, geroosterde boekweit, zwart lavazout en een 
passievruchtvinaigrette 

dagsoep  (v)               6,8 
gemaakt van seizoensgroenten uit de streek, geserveerd met 
brood en boter 

  (v) = vegan 


