menukaart

CARDS ONLY
wifi: Balthazar

wachtwoord: keizerkarel

koffie (BOOT)
espresso | dubbele espresso
espresso macchiato
americano
cortado
cappuccino
koffie verkeerd
flat white
latte macchiato
chai latte
dirty chai latte (met espresso)
moccaccino
warme chocolademelk
ijskoffie
slagroom, soja-, haver- of kokosmelk

2,5 | 3
2,8
2,8
2,8
3
3,2
3,5
3,2
3,2
3,8
3
3
3,5
0,5

thee (van Hilst)
glas | kannetje voor 2

2,8 | 5

earl grey (bio)
ceylon
chai thee
nijmegen thee (zwarte, gearomatiseerde thee met fruit)
groene thee sencha (bio)
groene thee jasmijn
groene thee dauwdruppel (met mango, perzik en sinaasappel)
groene thee citroen
rooibos (bio)
verse thee
ingrediënten naar keuze
3
verse munt | sinaasappel | citroen| gember | zoethout| kaneel

gebak alles huisgemaakt
mama’s appeltaart
chocolade fudgetaart
cheesecake met frambozencoulis
chocolade frambozentaart (vegan) met frambozencoulis
choco- pindabrownie met kokos & pure chocolade
(vegan, glutenvrij)

4,2
4
4
4,3
4,3

wisselend gebak (zie onze vitrine voor meer aanbod)
zoete proeverij
voor als je niet kunt kiezen: drie soorten gebak naar keuze,
bonbons en vers fruit

12

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.

fris
huisgemaakte ijsthee
huisgemaakte citroenlimonade

3
3

appelsap
appelperensap
appelframbozensap

2,8
2,8
3

fritz kola | kola light
fritz limo citroen
fritz honingmeloen
fritz spritz rabarbersap
naturfrisk tonic
apfelschörle
fever tree ginger beer
mineraalwater Marie Stella Maris

2,6
2,8
2,8
2,8
2,8
3
3
2,8

chocolademelk
glas melk

2,6
2,6

mocktails
watermeloen | komkommer
lavendel | rozemarijn | blauwe bes
ananas | munt

4,2
4,2
4,5

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

8,8

fetaspread
8,5
brood met huisgemaakte fetaspread, geserveerd met
spinazie, sojabonen, walnoten, granaatappelpitjes en limoendressing
avocadospread & zeekraal (vegan)
8,9
toast met huisgemaakte avocadospread, geserveerd met waterkers,
rucola, geroosterde pijnboompitten en zeekraal
filet americain (vegan)
toast met vegan filet americain, rucola, uitjes
en (optioneel) een eitje

8,9

Oosterse tomaten- linzensoep
geserveerd met brood en boter

6,8

(vegan)

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

Onze lunchgerechten serveren wij op blond natuurbrood
van Streekbakker Jorrit

6,5

