Koffie
Al onze koffie wordt gezet met Milano Medium, 100% Arabica bonen.
(ook kunnen alle koffies worden gezet met cafeïne arme Arabica bonen)

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Americano (koffie met heet water)
Cappuccino
Flat white
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Grote koffie/ Grote cappuccino
Siroop voor in de koffie

2.65
2.65
3.70
2.75
2.65
2.95
3.80
2.95
3.50
4.50/4.70
1.00

(hazelnoot/vanille/karamel/chocolade/gember/kokos/speculoos/chai/
kaneel/banaan/amandel/popcorn/ananas/pistache/pumpkin/ suikervrije
hazelnoot/suikervrije vanille/suikervrije karamel)

Extra shot espresso
1.00
Havermelk/ Kokosmelk/ Sojamelk
+0.60/+0.70/+0.50
Babycinno (warme melk met melkschuim en cacao)
1.95

Speciale Koffie (zonder alcohol)
Wiener Melange

4.95

Grote koffie met een scheutje warme melk en slagroom

Mokka Java
Koffie met cacaopoeder en slagroom

Duivelse koffie

4.50
4.50

Koffie met stukjes gember en slagroom

Duivelse Java koffie

4.85

Koffie met stukjes gember, cacaopoeder en slagroom

Siroop koffie

Koffie met siroop naar keuze en slagroom

IJskoffie in diverse smaken zie siroop voor in de koffie
Koude koffie met een bol vanille ijs, siroop en slagroom

4.50

5.50

Speciale Koffie (met alcohol)
Irish koffie

7.25

Koffie met Irish Whiskey, bruine suiker en slagroom

French koffie

Koffie met Grand Marnier en slagroom

Spanish koffie

7.25
7.25

Koffie met Tia Maria en slagroom

Italian koffie

7.25

Koffie met Di Saronno Amaretto en slagroom

Baileys koffie

Koffie met Baileys en slagroom

Koffie 43

7.25
7.25

Koffie met Licor 43 en slagroom

Normandische koffie

7.25

Koffie met Calvados en slagroom

D.O.M. koffie

7.25

Koffie met D.O.M. Benedictine en slagroom

Koffie Brasil

Koffie met Tia Maria, Grand Marnier en slagroom

Kiss off Fire

Koffie met Tia Maria, Di Saronno Amaretto en slagroom

D’amour koffie

Koffie met Cointreau, cacaopoeder, kaneel en slagroom

Hollandse koffie

7.50
7.50
7.50
6.75

Koffie met Ketel 1, bruine suiker en slagroom

Dokkumer koffie

6.75

Koffie met Beerenburg, bruine suiker en slagroom

Likeuren/Whiskey/Cognac
Jamesson Irish Whiskey
Schotse Whiskey
Martell Cognac V.S.
Di Saronno Amaretto
D.O.M. Benedictine

Grand Marnier
Sambucca
Calvados
Drambuie
Tia Maria

4.95
Cointreau
Baileys
Licor 43

Koude en warme dranken
Coca Cola
Coca Cola Zero
Rivella
Finley ginger ale
Royal Club ginger beer
Fanta
Cassis
Finley bitterlemon
Finley tonic
Spa blauw
Spa rood
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green (zonder bubbels)
Appelaere Appelsap 100% puur fruit
Fristi
Chocomel
Halfvolle melk of karnemelk
Vers geperste jus d’orange
Karne Jus (verse jus d’orange met karnemelk)
Warme chocolade melk
Warme chocolade melk met slagroom
Kokoschoco met kokosmelk, slagroom en kokosrasp
Kokoschoco met malibu, slagroom en kokosrasp
Warme chocolade melk met rum en slagroom

2.90
2.90
3.10
3.10
3.25
2.90
2.90
2.90
2.90
2.75
2.75
3.10
3.10
3.10
2.95
2.95
2.60
4.65
4.25
3.20
4.05
4.75
7.25
7.40

Bittergarnituur (v.a. 14.00 uur)
Bitterballen 8 stuks
Mini kaassoufflés 8 stuks
Kipnuggets 8 stuks
Mini Frikadel 8 stuks
Gemixte Bittergarnituur 8 of 16 stuks

6.50
7.25
6.00
6.00
7.50/ 13.95

Alcoholische dranken
Bieren (flesjes) en Wijnen
Heineken van de tap
Vedett White
Vedett I.P.A.
Mort Subite Kriek Lambic
Brand Lentebock
Palm
La Trappe Dubbel
La Trappe Blond
La Trappe Tripel
Heineken 0%
Radler 0%
Rode wijn Pasqua Merlot
Droge witte wijn Pasqua Pinot Grigio Garganega
Droge witte wijn La Croisade Sauvignon Blanc
Droge witte wijn La Croisade Chardonnay
Rosé wijn Pasqua Pinot Grigio Blushrosé
Zoete witte wijn Bereich Wonnegau Spätlese
Prosecco grote fles
Prosecco eenpersoons flesje

3.25
4.60
4.85
4.60
4.60
3.85
4.60
4.60
4.85
2.95
3.00
4.50
4.50
4.75
4.75
4.75
4.50
22.95
7.25

Binnenlands gedistilleerd

3.50

Rode port
Ketel 1
Ketel 1 matuur
Vieux

Warme broodjes uit de oven
Ciabatta Mozzarella
Mozzarella, tomaat, groene pesto, rode ui en pijnboompitten

Volkorenbol Geitenkaas

Geitenkaas, honing, appel en walnoten

Stokbroodje Beenham

8.95
8.95
8.95

Beenham, honingmosterdsaus en cashewnoten

Stokbroodje Gekruide Kip

9.50

Gekruide kippendijen gebakken in chilisaus, sla, yoghurtdressing, rode ui en
pijnboompitten

Stokbroodje Pittig Gekruid Gehakt

Pittig gekruid rundergehakt, sla, rode ui, pijnboompitten en hawaisaus

Ciabatta Warme Brie

9.25
9.25

Brie, honing, ananas en walnoten

Tosti kaas
4.50
Tosti ham
4.75
Tosti kaas/ tomaat
4.90
Tosti kaas/ ananas
4.90
Tosti kaas/ tomaat/ rode ui
5.00
Tosti ham/ kaas
5.00
Tosti ham/ kaas/ ananas
5.50
Tosti pittig gekruid gehakt en kaas met bakje hawaisaus 7.75
Tosti kaas/ mosterd/ gefruite ui
5.50
Oude kaas ipv jonge kaas op de tosti
+ 1.00
Desembrood ipv normale sneetjes brood
+ 1.50
Kroket of frikadel op desembrood
4.50
Twee kroketten of frikadellen op desembrood
8.35
Varkenshaassaté 3 stokjes (225 gram) met satésaus, gefruite

16.95
uitjes, salade, atjar, kroepoek en stokbrood met kruidenboter
Varkenshaassaté 3 stokjes (225 gram) met satésaus, gefruite 18.95
uitjes, salade, atjar, kroepoek en friet met mayonaise

Koude broodjes
Ciabatta Tonijn

9.25

Tonijn, pestomayonaise, zongedroogde tomaat, kappertjes, rode ui en
pijnboompitten

Ciabatta Carpaccio

9.95

Rundercarpaccio, truffelmayonaise, geraspte oude kaas, zongedroogde tomaat,
kappertjes, rode ui en pijnboompitten

Volkorenbol Kaas Speciaal

8.95

Oude kaas, een gekookt ei, zongedroogde tomaat, avocado, cashewnoten en
honingmosterdsaus

Stokbroodje Gezond

8.95

Sla, jonge kaas, beenham, ei, komkommer, tomaat, pijnboompitten en
yoghurtdressing

Clubsandwich De Koffiebranderij

12.25

3 sneetjes geroosterd brood, sla, tomaat, spek, gebakken of gekookt ei, jonge
kaas, gerookte kipfilet, komkommer en yoghurtdressing geserveerd met chips

Friet in plaats van chips

+ 1.75

Soepen (geserveerd met brood en kruidenboter)
Seizoenssoep (vraag onze medewerkers)

v.a. 5.95

Bijgerechten
Mandje stokbrood met kruidenboter
Bordje friet met mayonaise of ketchup
Portie chips
Wij hebben ook glutenvrije/lactosevrije/notenvrije
stokbroodjes + 1.50

4.95
3.75
2.50

Uitsmijters
(3 spiegeleieren met desembrood wit of bruin en salade)
Uitsmijter naturel
Uitsmijter kaas
Uitsmijter ham
Uitsmijter tomaat
Uitsmijter spek
Uitsmijter kipfilet
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter spek en kaas
Uitsmijter kipfilet en kaas
Uitsmijter ham, kaas en ananas
Uitsmijter ham, kaas en spek

9.25
9.85
9.85
9.95
9.95
9.95
10.45
10.75
10.75
11.25
11.50

Salades (geserveerd met brood en kruidenboter)
Geitenkaas Salade

13.50

Sla, komkommer, tomaat, lauwwarme geitenkaas, honing, appel en walnoten.

Tonijn Salade

13.95

Sla, komkommer, tomaat, zongedroogde tomaat, kappertjes, tonijn, rode ui,
gekookt ei, olijven, pesto en pijnboompitten.

Gekruide Kip Salade

14.95

Sla, komkommer, tomaat, gekruide kippendijen, rode ui, ananas, chilisaus en
cashewnoten.

Carpaccio Salade

14.95

Sla, komkommer, tomaat, rundercarpaccio, truffelmayonaise, zongedroogde
tomaat, geraspte oude kaas, kappertjes, rode ui en pijnboompitten.

Zalm Salade

15.95

Sla, komkommer, tomaat, gerookte zalm, kappertjes, rode ui, huisgemaakte
honing/mosterd dille saus en pittenmix.

Vegan
Warm
Vegan Burger

11.50

Volkorenbol, 110gr green oat burger, sla, tomaat, vegan mayonaise,
pittige salsa, vegan cheddar en gebakken rode ui
+friet met veganmayo
+ 3.25

Vegan Gado gado

9.50

Volkorenbol met huisgemarineerde tempeh, sla, gegrilde courgette,
komkommer, satésaus en cashewnoten

1 vegan kroket op 1 pistolet
2 vegan kroketten op 2 pistoletten

5.25
10.25

Koud
Vegan stokbroodje tonijn salade

9.25

Huisgemaakte tonijn salade met sla, kappertjes, rode ui, zontomaat en
pittenmix

Stokbroodje smashed avocado

Smashed avocado, tomaat, vegan feta en chiliflakes

met gepocheerd ei (niet vegan)

9.25

+ 1.00

Gebak
Vegan kersen amandeltaart (deze is ook glutenvrij)
Vegan chocoladefudge taart (deze is ook notenvrij)
Vegan appeltaart
Vegan brownie

4.50
4.50
4.50
3.85

Bittergarni
Vegan bitterballen 8 stuks

7.95

Speciaal voor de kinderen
Boterham zoet

3.75

2 sneetjes brood met pindakaas, vruchtenhagel, appelstroop, melkhagelslag of
aardbeienjam

Boterham hartig

2 sneetjes brood met jonge kaas of ham

Bordje friet met snack en appelmoes

4.25
5.25

keuze uit: frikadel, kroket, 3 kipnuggets of 3 mini kaassoufflés
Kinderijsje in leuke meeneembeker!
5.25
1 bolletje vanille ijs en een bolletje aardbei of banaan, slagroom en spikkels in
een leuke beker die je mee mag nemen naar huis!

Kindermenu

12.50

Bordje friet met snack naar keuze, appelmoes, frisdrankje naar keuze en een
lekker kinderijsje toe!

Glas Limonade

2.10

Gebak
Ovenheerlijke Appelbol
4.75
(een appel, met spijs in het midden, in deeg met suiker eromheen)
Ovenheerlijke Appelkanjer
4.75
(stukjes appel en abrikoos in bladerdeeg met grove amandelschaafsel)

Met kaneelsaus en slagroom
Portie slagroom (glutenvrij)
Vers afgebakken gevulde koek
Ambachtelijk bereide appeltaart
Muffins: chocolade, bosbessen, vanille of gember
Scone naturel of met rozijnen, met jam en slagroom
Brownie met slagroom
Assortiment taart met slagroom

5.60
0.85
2.95
3.65
3.60
3.30
3.85
4.50

(zie gebaksvitrine voor beschikbaarheid)

Worteltaart, cheesecake, chocolademoussetaart,
pruimenwalnotengebak, hazelnootschuimgebak (glutenvrij) en
profiterol.

Glutenvrije brownie met slagroom

3.85

Vegan kersen amandeltaart (deze is ook glutenvrij)
Vegan chocoladefudge taart (deze is ook notenvrij)
Vegan appeltaart
Vegan brownie

4.50
4.50
4.50
3.85

Hartige Snacks warm
Saucijzenbroodje
Beemsterkaasbroodje

4.70
4.70

Cappuccino compleet

9.25

Cappuccino met een gevulde koek en een muffin

Damesthee

11.00

Potje thee met een brownie en een scone met jam en slagroom

Herenkoffie

11.85

Kopje koffie of espresso met glaasje cognac en een saucijzenbroodje

High Tea
(minimaal voor 2 personen(reserveren gewenst)
(vanaf 10 personen (reserveren noodzakelijk)

23.50 p.p.
21.50 p.p.

Een origineel theeassortiment met diverse zoete en
hartige lekkernijen en maar liefst 5 potjes thee per
persoon!!
(wij verzorgen een afwisselende high tea met bijvoorbeeld: brownies, petit
fours, assortiment gebak, verschillende muffins, scones met jam en
slagroom, chocolaatjes, kaas/saucijzenbroodje, warm champignonhapje en
hartige sandwiches luxe belegd)

Vraagt u gerust ook eens naar onze
vers gebrande koffie melanges, uitgebreide
theeassortiment, koffie en thee accessoires voor
thuis, leuke originele cadeaus om weg te geven
en onze mogelijkheden voor feesten en
partijen!!
Alle genoemde prijzen zijn in euro's

