Onze koffiebonen worden vers voor u gemalen.
Samen met Trismoka hebben wij een mooie arabica blend samengesteld.
Deze blend komt uit de landen met veel zon waardoor er een volle smaak aanwezig is.
Cafe Lungo (mild)
Cafe Lungo cafeïne vrij
Cafe Forza (pittig)
Espresso
Doppio (dubbele Espresso)
Ristretto (cafeïne bommetje)

2,20 - groot 3,50
2,45
2,20
2,20
3,50
2,20

Thee
Verse munt thee

2,20
2,95

Warme chocolademelk met slagroom

3,30

Verwen koffie
Latte machiatto met een heerlijke macaron
met een siroop smaak naar keuze:
Appeltaart, Caramel, Speculoos of Vanille

3,65

Chai Latte
Cappuccino
Cappuccino cafeïne vrij
Irish Coffee
Café Latte
Latte machiatto

3,55
2,45 - groot 3,95
2,60
5,35
2,30
3,20

Iets zoets of hartigs bij uw drankje?
Onze bakkers maken elke dag
verse producten voor u!
Loop even langs onze toonbank voor
alle onweerstaanbare lekkernijen.
Liever suiker- of glutenarm?
Vraag onze medewerkers om advies!

Flakkeese specialiteit
Koffie of thee met een warme flakkeese bolus

3,60

Koffie of thee met 2 kruukplaetjes

3,30

Coca Cola, Coca Cola Light, 7Up, Sinas
Bitter lemon, Cassis
Lipton Ice Tea, Lipton Ice Tea green
Fristi
Chocolademelk

2,40
2,70
2,70
2,60
2,60

Appelsap (Van de Schulp boomgaard)
Verse Jus d’orange (klein)
Verse Jus d’orange (groot)
Spa blauw, Spa rood
Melk

2,55
3,70
4,70
2,40
2,00

Alcholvrij bier 0.0

2,75

Radler, Rosé bier

2,95

Heineken

__________________________________________________________________________________
wit of bruine pistolet

*

meergranenbol + 0.20

Jong belegen kaas

3,00

3,50

Flakkeese boterham

belegd met boter, tomaat en komkommer

Gezond

4,60

belegd met sla, beenham, kaas, tomaat, ei,
augurk en komkommer

Filet Americain

4,15

belegd met ei en ui

Eiersalade deluxe

5,10

belegd met sla, eiersalade, bacon, ei en gebakken uitjes

Klassieke bal

5,10

huisgemaakte gehaktbal met sla, mayo, ketchup, uitjes

Caprese

5,10

belegd met mozzarella, tomaat, pesto en pijnboompitten

Broodje Bienefelt
Licht geroosterd desembrood belegd met
kruidenroomkaas, beenham, komkommer, tomaat en ei

Kip Club sandwich

3,00

belegd met boter, tomaat en komkommer

Oude Kaas

XL pistolet wit en desemspelt brood + 1.45

onze beroemde club sandwich - maisbrood met
kruidenroomkaas, sla, kipfilet, kaas, bacon, tomaat,
komkommer en een omelet

belegd met boter, tomaat en komkommer

Beenham

*

5,00

2 licht geroosterde boterhammen, wit en bruin
belegd met ham en kaas, geserveerd met sla,
eiersalade, tomaat, komkommer en ei
Double taste (uit de oven)
Groene pesto, kaas en tomaat, Chilisaus,
ketchup, kaas en bacon

Roombrie (uit de oven)

6,00

5,00

5,10
5,10

belegd met bloesemhoning en pijnboompitten

Roombrie Bacon (uit de oven)

5,10

met reepjes bacon

Uitsmijter

8,50

met beenham en kaas

Huisgemaakte Indonesische saté
Geserveerd met stokbrood, atjar,
kroepoek en gebakken uitjes

7,50

voor de vroege vogels

Bakkers ontbijt

8,95

2 geroosterde desemspelt boterhammen,
roomboter croissant, vers gekookt eitje, ham,
kaas, jam en boter
met koffie of thee en versgeperste Jus d'orange

Tosti
Ham en kaas
Kaas en tomaat
Hawaï

3,70
3,75
4,30

belegd met ham, kaas en ananas

Geitenkaas

4,50

met bacon en mangochutney

Yoghurt

3,75

Croque madame

5,15

magere yoghurt met granola, honing
en vers fruit (van het seizoen)

tosti ham en kaas met een spiegel ei

Wentelteefje

4,50

oventosti met gehakt, kerriemayo,
jong belegen kaas en tomaat

Hap

1,00

Rozijnenbol met boter
Bolus met boter

1,00

Panini
Ham en kaas
Kaas en tomaat
Hawaï

Feestbord

3,50

Ambachtelijk gehakt

6,00

de klassieker met vers fruit
voor de kleintjes

1 boterham in kwarten met 4 verschillende soorten hagel
met fristi of chocomelk

4,10
4,15
4,70

belegd met kaas en ananas

Dutch

4,70

met honing, old amsterdam en mosterd

Caprese

5,00

belegd met mozzarella, tomaat,
pesto en pijnboompitten

Brie

5,20

met honing en pijnboompitten

High Tea
Met vrienden lekker kletsen onder het
genot van door de bakker bereide
lekkernijen? Een bakkers high tea
kun je niet laten staan.

Soepen
Tomatensoep
Groentesoep
Seizoen
Erwtensoep

Geef ons 24 uur van te voren een belletje
en wij zorgen voor de rest!
€ 15,95 p.p. (onbeperkt thee)

4,20
4,20

4,40

Mandje stokbrood
met huisgemaakte kruidenboter 2,80

