Koffie van Brinks CoffeeRoasters:
Specialty coffee, op eerlijke en
eigen wijze.
2.25
Lungo kopje koffie van Brinks
PC Blend romig en mooi
gebalanceerd.
2.25
Espresso van Custom Brazil,
met smaaktonen van melkchocolade en mandarijn.
2.50
Cappuccino espresso van
Custom Brazil met melk en
melkschuin.
2.65
Latte macchiato espresso met
nog meer melk en melkschuim.
2.40
Chocolademelk warm of koud
Kwaliteitsthee van Mevrouw
Cha, duurzaam geproduceerd en rechtstreeks van de
plantage.
Sencha Japanse groene thee
van fijne, kleine blaadjes in
de vorm van naalden. Een
frisgroene thee, licht zoet en
umami.
Golden Zhenghe Kungfu
Chinese zwarte thee wordt in
kleine aantallen handmatig
geproduceerd.
Jin Xuan Oolong gestoomd in
melk vandaar de zoete, boter
en karamelachtige smaak.
Bijzondere en heerlijke
kruidenthee in groot glas
Groenbos on-geoxideerde
versie van rooibos daardoor
frisser van smaak.
Fietsthee kruidenthee met
onder andere roos en lavas.
Maasheggenthee kruiden uit
de Maasheggen, meidoorn,
vlierbes en rode klaver.
Verse thee gember, kardemom
en sinaasappel.

2.85

2.85

2.85

2.85

2.85

2.85

3.25

Lente limonades
Grapefruit limonade met
gember en Spa rood.
Anijs limonade met
sinaasappel en Spa rood.
Natuurlijke sapjes
Flesje appelsap biologisch fruit
geperst in Groeningen.
Flesje appel-pruimensap
ambachtelijk geperst met traditionele pakpers.
Sinsaasappelsap vers geperst.
Frisse dorstlessers
Spa rood of blauw, Coca Cola,
Coca Cola Light, Lipton Ice Tea,
bitter lemon.

3.25
3.25

2.90
2.90

2.75

2.65

Voor de kleintjes
Bekertje ranja

1.25

Voor de stevige dorst
Flesje wijn (wit, rood of rosé)
Flesje Grolsch
Flesje Leffe Blond of Bruin
Flesje Wild Jo
Flesje Hoegaarden

5.60
2.60
3.60
4.00
3.25

Gebak
Huisgemaakte stroopwafels.
Limburgse vlaai.
Volg ons
Voor meer informatie,
agenda en onze omgeving:
www.meerstoel.nl
facebook.com/meerstoel
instagram.com/meerstoel

voorjaarskaart
Runderrookvlees
Twee sneeën brood van
Bakkerij van den Bergh met
runderrookvlees van De
Maashoeve, rode uienchutney
en een toefje huisgemaakte
walnotenpindaspread. Bruinof maisbrood.

8.00

Aanmeerplank (2 personen) 23.00
Voor iedereen die niet kan
kiezen, graag wil delen en verschillende smaken wil proeven.
Deze gezellig en smakelijke
lunchschaal is gevuld met
lekkernijen (warm en koud) van
onze kaart.

Walnotenspread
Gemaakt van walnoten uit de
achtertuin. Eén snee met
peer en één snee als pittige
variant. Bruin- of maisbrood.

7.75

Grote kom soep
met brood en boter van biologische groente uit oogsstuin
In Het Volle Leven. Afhankelijk
wat de tuin te bieden heeft: wij
maken er een soepje van.

6.00

Liesbeth’s Ragout
In een nieuw jasje met prei en
champigons. Met twee sneeën,
bruin- of maisbrood.

8.00
Klein kommetje soep
met brood en boter een kleine
variant, lekker voor erbij of
voor de kleine honger.

4.00

Achterham en cheddar
van de grill met huisgemaakte
pesto van walnoten. Twee
sneeën, bruin- of maisbrood.

7.75

Roggebrood en oude kaas
Met mosterd-bieslookboter en
een lepel stroop. Vier extra dik
gesneden plakken roggebrood
en een snee brood.

7.75

Gorgonzola en peer
van de grill met walnootjes.
Twee sneeën, bruin- of maisbrood.

8.25

Uitsmijter
Van drie Sambeekse scharreleitjes. Met achterham en
gesmolten cheddar.

8.25

Voor de kleintjes
Botherham met disco dip
één snee, bruin of mais.
Tosti één snee met ham en
cheddar van de grill.

2.75
4.25

Kroketten
Twee stuks en brood met
mosterd en mayonaise. Bruinof maisbrood.

7.00

Bitterballen
Twaalf stuks met mosterd
en mayo.

6.00

