
Uitsmij ter 8,-
Drie eieren, ham en kaas 
op dikgesneden brood  
van bakkerij Rutten

Clubsandwich 9,-
Kip, bacon, kaas, ham,
lente-uitjes, tomaatjes en
mosterdmayonaise

Sandwich br ie 
& walnoten   7,-
Brie, walnoten en huis- 
gemaakte druivenjam

Sandwich 
Gehaktbal 7,50
Pittige gehaktbal,  
lente-uitjes en mosterd-
mayonaise

Klassieke 
tost i 4,75
Kaas of ham/kaas met 
ketchup of curry

Tosti Fransoos 5,75
Brie, walnoten en
honing

Tost i 
F ish tales 7,75
Tonijn, roomkaas, jonge 
kaas, rucola en sambal

Couscous-
salade 10,50
Lauwwarme salade met
feta, appel, walnoten,  
rozijnen en een dressing
van citroen en munt

Soep 
van de dag 5,75

Goeie smorges! 7,-
Griekse yoghurt, huisgemaakte granola, 
aarbeien, blauwe bessen en honing

Fruital ic ious 7,-
Aardbeien, blauwe bessen, banaan en 
een kannetje Canadese maple syrup

Bacon 7,-
Wordt geserveerd met een kannetje 
Canadese maple syrup

French vibes 7,-
Brie, walnoten, rucola en honing

Tof fe peer 8,50
Roquefort, peer, pecannoten, rucola en 
een kannetje Canadese maple syrup

Chocolate & banana 7,-
Chocolade druppels in het beslag,  
banaan, pecannoten, slagroom  
en karamelsaus 

Pancake par ty 6,50
Pimp je pancakes! Met slagroom, een 
super gezellige versierset en glittersaus!

Arret jescake 3,-
Naar oma Mien’s recept,  
zonder rauwe eieren!

Appelkruimel gebak 3,50

Muf f in 2,50
Unicorn of space

Gebak van de dag 3,50

Chocolate chip  
cookie 2,50

Scones 4,-
2 scones, vers uit de oven, met  
clotted cream en aardbeienjam  
(bereidingstijd ± 10 min)



Kinderontbi j t je 4,50
Schnittbroodje, boter, jam,  
hagelslag, aardbeienyoghurt, 
gekookt eitje, capri-sun en  
een verrassing!

Yoghurt met granola 5,50
Griekse yoghurt met huisge- 
maakte granola
Vers f rui t erbi j  1,25

Pet i t dejeuner 
Français  6,-
 Croissant, schnittbroodje,  
roomboter, jam, kaas, brie en 
gekookt eitje 

Uitsmij ter 8,-
Drie eieren, ham en kaas  
op dikgesneden brood van  
bakkerij Rutten

Ontbijtplank 10,-
Brood, schnittbroodje, croissant, 
gekookt eitje, brie, ham, kaas, jam, 
hagelslag, yoghurt en vers fruit

 Scones 4,-
2 scones, vers uit de oven, met 
clotted cream en aardbeienjam  
(bereidingstijd ± 10 min)

Goeie smorges! 7,-
Drie American pancakes met  
Griekse yoghurt, huisgemaakte 
granola, aarbeien, blauwe bessen 
en honing

 

Boterham Ber t je Beer 2,60
Chocopasta

Boterham Els Ui l 2,60
Kaas

Boterham Paula Pauw 3,-
4 partjes met pindakaas, chocopasta, 
gekleurde en chocolade hagelslag

Croissant je 2,50
Wordt geserveerd met roomboter  
en aardbeienjam

Krentenbol 1,75

Krentenbol kaas 2,50
Met boter en jonge kaas

Kruidkoek 2,-
Huigemaakt! Wordt geserveerd  
met roomboter

Pancake par ty 6,50
Twee American pancakes met  
slagroom, een super gezellige  
versierset en glittersaus!

Wentelteef jes 5,75
Twee stuks met suiker en kaneel 

Par t jes peer  1,75

Bakje seizoensfrui t 3,75

Raket je  1,25

Versier i js je  3,50
Roomijsje met versierset

H I G H  R A N J A
13,95 pp

alleen op reservering

High Ranja, dat is High Tea, 
maar dan met een proeverij van 
de lekkerste ranja’s en lekkere 

huisgemaakte hartige, zoete en 
fruitige hapjes. Een High Ranja 
kan al vanaf 2 personen en kost 

13,95 per persoon. Wel graag 
even reserveren van tevoren!

        Ontbijt 
    met bubbels
(vanaf 2 personen)              22,50 pp
Super uitgebreid ontbijt met 
brood, schnittbroodje, croissant, 
scone met clotted cream en jam, 
appelkruimelgebak, kruidkoek, 
yoghurt, granola, vers fruit, 
gekookt eitje, ham, kaas, kip, brie, 
vruchten en chocoladehagelslag, 
jam en een flesje Cava Brut (350 mL)  
de hele dag te bestellen

Tot 12:00 u


