
Warme dranken

Espresso      €2,00
Koffie      €2,00
Cappuccino    €2,50
Latte macchiato    €2,75

Warme Chocolademelk   €2,75
Kinderkoffie    €2,50
Warme melk met melkschuim en vanillesmaak

Slagroom     €0,50
Koffie siroop    €0,50
Vanille-caramel-amaretto

Thee van de pelikaan   €2,00
Verse munt thee    €2,75
Verse gember thee    €2,75



Koude dranken

Coca Cola / Light   €2,50
Fanta orange    €2,50
Ice tea sparkling / green  €2,50
7-up      €2,50
Rivella     €2,50
Spa blauw/rood   €2,25

Fristi      €2,25
Chocomel     €2,25

Sinaasappelsap schulp   €2,50
Appelsap appelaere  €2,50
Perensap perelaere   €2,50

Smoothie  mango dream  €3,50
mango-aardbei-appel
Smoothie tropical twist  €3,50
papaya-mango-ananas-appel
Smoothie Caribbean breeze €3,50
ananas-aardbei-kokos-appel
Smoothie Morning glory  €3,50
spinazie-mango-ananas-banaan-appel



Lekkers

Dag vers assortiment taarten  €2,75/3,50
Dagelijks wisselende keuze
Taartproeverijtje   €3,95
4 verschillende stukjes taart, voor 1 persoon
Vaassense kei    €3,25
Hazelino gebak, glutenvrij

Vers gebakken muffin  €2,50
dagelijks wisselende keuze
American cookie   €1,75
Dubbel choco chip / framboos witte choco



Broodjes

Broodje oude kaas     €4,95
Met zongedroogde tomaatjes, pesto, rucola sla en 
pijnboompitjes.
Broodje ovengebraden kipfilet  €5,95
Met limoenmayonaise, mango, ijsbersla en radijsjes.
Broodje entrecote     €5,95
Met zongedroogde tomatenmayonaise, rucola, parmezaanse 
kaas en pijnboompitjes.
Broodje zalm      €6,50
Met avocado, roomkaas, rode ui, radijs en ijsbergsla.

Tosti kaas       €3,50
Tosti ham kaas      €4,00



High tea

Natuurlijk kun je ook bij ons genieten van een 
heerlijke high tea. 
Je kan deze uiterlijk 1 dag van te voren reserveren voor mini-
maal 2 personen.

De high tea is inclusief onbeperkt thee of koffie, 
bestaat uit de volgende lekkernijen;
Zoet
Cheesecake, red velvet taart, rockie road, blondie met cranber-
ries en een muffin
Hartig
2 stukjes quiche, broodje met entrecote en zongedroogde 
tomaat, broodje met kip, mango en limoen en een soepje. 

€16,50 per persoon.

Kinder high tea
Cheesecake, rockie road, muffin, brooje met kip en mango en 
een soepje. Onbeperkt ranja.

€8,50 per kind.

Liever verse munt/gember thee of cappuccino bij de high tea? Dat is moge-
lijk tegen €1,50 meerprijs.
Dieet wensen? Uiteraar is dit ook mogelijk.

Bij wijzigingen of anulering van een high tea vragen we je dit uiterlijk 1 dag van te 
voren door te geven, anders zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.


