lunch

dranken

warm

warm

boerenbrood belegd met:

koffie				€
cappucccino			€
thee diverse smaken		
€
chocolademelk			€

hamburger de lux
gehakt van schotse hooglander, rucola,
limoen koriander majo		
		

€ 8,25

scharrelkippenstoof met rucola en aioli		

€ 8,25

omelet van eendei, courgette, ui, paprika,
pasta en room					€ 6,75
tosti beenham en oude kaas			

€ 5,25

soep van de dag met boerenbrood		

€ 5,75

koud
boerenbrood belegd met:
brie, walnoten en sla				

€ 5,95

geitenkaas, walnoten, honing en sla		

€ 6,50

tonijnsalade, rucola, komkommer		

€ 5,75

gerookte zalm, roomkaas, rucola, tomaat

€ 6,75

beenham, rucola, honing, mosterd		

€ 6,75

daghap.

Wij serveren elke vrijdag vanaf 18.00 een
Dit is meestal een huisgemaakt stoofgerecht.
wilt u vooraf een soepje met brood en/of nog trek
in een nagerecht? geef het aan bij uw reservering.

daghap						€ 14,95
soep + daghap					€ 19,50
soep + daghap + nagerecht 			
€ 24,50
High tea					
High tea de luxe				

€ 11,50
€ 18,50

Vergaderen kan bij ons vanaf € 8,50 p.p. incl.
koffie en thee en huisgemaakt gebak. Dit kan worden
uitgebreid met een lunch of stoofgerecht. Catering
op locatie is uiteraard ook mogelijk. Vraag naar de
mogelijkheden.
Het interieurcafé is gevestigd achter de

SHOWROOM van Pilat&Pilat.

Openingstijden: donderdag t/m zaterdag vanaf 11.00
Reserveren op andere dagen in overleg met het café.

2,00
2,40
2,00
2,20

iets lekkers voor erbij
huisgemaakt gebak		

€ 3,00

koud
wij schenken frisdranken van fritz-kola.
Dit zijn limonades zonder toevoegingen en
bevatten enkel natuurlijke aroma's
fritz kola			
€
fritz kola suikervrij		
€
fritz limo appel kers vlierbes €
fritz limo sinaasappel		
€
fritz limo citroen		
€
verse jus d'orange		
€
appelsap			€

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,75
2,50

spa				€ 2,00

alcohol
berenburg			€
jenever				€
grand marnier			
€
bailey's				€

2,50
2,50
4,50
4,00

bieren
palm				€
warfstein			€
radler 0,0%			
€
radler 2%			
€
estrella tafelbier 750 ml
€

huiswijnen
wit Chardonnay Lavila
rood Merlot Livila
rosé Cinsault Syrah
glas
fles

€ 3,50
€ 16,50

3,00
3,00
3,00
3,00
10,00

