DRANKENKAART
KOFFIE (fair trade), THEE EN MELK

Espresso
Cappuccino
Thee
Warme chocolademelk
Melk (vol)

€ 2,40
€ 2,60
€ 2,30
€ 3,€ 2,20

Koffie crema
Latte Macchiato
Verse muntthee / honing
Warme choco/slagroom
Karnemelk

€ 2,50
€ 3,€ 3,€ 3,50
€ 2,20

FRISDRANKEN EN SAPPEN

Cola / Cola light
€ 2,50
Cassis
€ 2,50
Bitterlemon
€ 2,50
Fuze tea (gewoon/green) € 2,50
Chaudfontaine Rood
€ 2,40
Sappen v/d Pruimenpot € 2,80
(appelsap, appel/rood fruit)
Fristi
€ 2,50

Sinas
€ 2,50
Sprite
€ 2,50
Tonic
€ 2,50
Rivella
€ 2,50
Chaudfontaine Blauw
€ 2,40
Vers geperste jus d’orange € 3,Chocomel
€ 2,50
Limo CoolBear
€ 1,-

BIER

Hert Bier van de tap
Palm (fles)
Malt bier (fles)

€ 2,50
€ 3,50
€ 3,-

Hert Speciaal van de tap € 4,00
Radler (fles, 2,0% / 0,0%) € 3,25
Hert speciaal bier op fles € 3,50
WIJNEN

Witte wijn nr.1 (glas)
€ 4,Witte wijn nr.2 (glas)
€ 4,Witte wijn zoet nr.3 (glas) € 3,50
Rode wijn nr.4 (glas)
€ 4,Rode wijn nr.5 (glas)
€ 4,Rose nr.6 (glas)
€ 4,-

Witte wijn nr.1 (fles)
Witte wijn nr.2 (fles)
Witte wijn zoet nr.3 (fles)
Rode wijn nr.4 (fles)
Rode wijn nr.5 (fles)
Rose nr.6 (fles)

€19,€19.€17,50
€19,€19.€19,-

Wij hebben voor u een uitgebreide wijnbeschrijving als u dat wenst.
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DESSERTS (alleen op vrijdagavond)
BROWNIE

Gebakken in eigen bakkerij, geserveerd met een bol vanille-ijs
€ 4,-

COUPE TROPICAL

Geserveerd met gemengde noten en caramel
€ 5,5
CAFE GLACÉ

Koffie, met romig vanille-ijs en een huisgemaakte bonbon
€ 5,-

VAN ALLES MET GEBAK
THÉ COMPLET (vanaf 2 pers.) € 7,95 p.p.
Vanaf 2 personen. Keuze uit diverse soorten thee. Geserveerd met
verschillende zoete lekkernijen uit onze eigen bakkerij.
HIGH TEA (vanaf 2 pers.) € 17,50 p.p.
Net als Thé Complet, uitgebreid met 3 belegde crostini’s, hartige lekkernij en
scones met verse jam en clotted cream.
minimaal 1 dag van tevoren reserveren, eerder is gewenst!

DIVERSE SOORTEN GEBAK € 1,95- € 2,95
Al onze taarten en gebak zijn vers gebakken in onze eigen bakkerij. Maak uw
keuze uit het aanbod van de dag in de gebaksvitrine bij de winkel.
Extra slagroom: € 0,70
Wist u dat wij ook al onze hapjes bij de koffie en thee helemaal zelf maken..?!

Bij ons kunt u ook taarten bestellen voor thuis.
Tijdig reserveren is hierbij gewenst.

ONTBIJTEN BIJ DE POSTKAMER

Iedere zaterdag kunt u genieten van een heerlijk ontbijt bestaande uit:
Croissant, bolletje, suikerbrood, gekookt eitje, beleg,
een glas verse jus d’orange en koffie, cappuccino of thee.
€ 6,5 per persoon
(te bestellen op zaterdag tussen 9.30 uur en 10.30 uur, grote groepen mogelijk)
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