Koffie
Kopje koffie
Espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Koffie verkeerd
Chocolademelk warm of koud
Warme chocolademelk met
glaasje Schrobbelèr
Koffie met glaasje Schrobbelèr
Groot glas thee
Jin Xuan Oolong deze thee is
gestoomd in melk vandaar de
zoete, boterige en karamelachtige smaak.
Ren Shen Oolong de theeblaadjes zijn omhuld met een
laagje ginseng en zoethoutgras
voor een flinke energieboost.
Sencha is een Japanse groene
thee van fijne, kleine blaadjes in
de vorm van naalden. Een frisgroene thee, licht zoet en umami.
Golden Zhenghe Kungfu deze
klassieke Chinese zwarte thee
wordt in kleine aantallen
handmatig geproduceerd.
Fietsthee kruidenthee met
onder andere roos en lavas.
Maasheggenthee met de
typerende meidoorn,
peperkorrels en kardemom.
Grapefruit- gemberthee een
kruidig en fruitig winterdrankje.
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2,40
2,40
2,40
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2,85
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Frisse dorstlessers
Een flink glas Spa rood of blauw,
Coca Cola, Coca Cola Light,
Lipton Ice Tea, bitter lemon.
Voor de kleintjes
Bekertje appelsap of ranja
Voor de stevige dorst
Flesje wijn
Wit Chenin Blanc, Zuid-Afrika
Rood Droë Rooi, Zuid-Afrika
Rosé Zuid-Afrika
Flesje Grolsch Pilsner gebrouwen met twee soorten hop.
Flesje Leffe Blond Belgisch
blond abdijbier waar een
vleugje bitterheid doorschemert. 6,6%
Flesje Leffe Bruin authentiek
abdijbier met een diepe,
herfstbruine kleur en een volle,
lichtzoete smaak. 6,5%
Flesje Wild Jo Belgian Wild Ale,
Antwerps hoppig goudblond
biertje. Gebrouwen met wilde
gist. 5,8%
Glaasje Schrobbelèr Brabants
kruidenlikeur met 43 kruiden.

2,85
2,85

2,85

Gebak
Wisselend gebak, vraag de
bediening welke zoetigheden er
vandaag geserveerd worden.

2,50

1,25
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HERFST-WINTERKAART
WARME LUNCH

KOUDE LUNCH
Runderrookvlees
Twee sneden brood van bakkerij
van den Bergh met runderrookvlees van De Maashoeve,
rode uienchutney en een toefje
huisgemaakte walnotenpindaspread. Bruin of mais
brood.

7,75

Walnotenspread
Gemaakt van walnoten uit
onze achtertuin. Eén snee
met bloembaadjes en één snee
met huigemaakte sambal.
Bruin of mais brood.

7,50

Roggebrood met oude kaas
Een snee brood met oude
kaas, klooster roggebrood,
mosterd-bieslookboter en
een lepel stroop.

7,50

Uitsmijter
Drie Sambeekse scharreleitjes op twee sneden brood.
Belegd met mayo, achterham
en jonge kaas. Bruin of mais
brood.

8,00

Kroketten
Twee stuks op twee sneden
brood met mosterd en mayonaise. Bruin of mais brood.

7,00

Achterham, cheddar en pesto
Twee sneden met cheddar, ham
en huisgemaakte pesto van
walnoten van de grill. Bruin of
mais brood.
Dagsoep
Vers gemaakte dagsoep.
Geserveerd met snee brood

Aanmeerplank wintervariant, 2 personen
Voor iedereen die niet kan kiezen, graag wil delen en verschillende smaken
wil proeven. Deze smakelijke winterse lunchschaal is gevuld met wisselende
lekkernijen (warm en koud) van onze kaart.
Bitterballen
Twaalf stuks met mosterd en mayo.

7,50

5,00

22,50

6,00

