Lunch-Menukaart
Bij de koffie
* Grootmoeders appeltaart
* Grootmoeders appeltaart met slagroom
* Huisgemaakte, warme appelbol
met een toefje slagroom
* Huisgemaakte monchou-taart
met een toefje slagroom
* Verse aardbeienpof met een toefje slagroom
(seizoensgebak)
* Warme wafel met kersen en een toefje slagroom
* Plak kruidkoek
* Smikkelschotel (kruidkoek,
toefje slagroom en bonbon)
* Saucijzenbroodje

2,50
3,00
3,75
3,00
3,00
3,75
1,25
2,25
2,50

3,00
3,00
3,50
3,50
5,95

6,95
6,95

Soepen
* Tomatensoep (vegetarisch)
* Mosterdsoep met room en spekjes

3,95
3,95

Pannenkoeken
* Naturel
* Spek
* Appel
* Kaas
* Poffertjes

5,95
6,50
6,50
6,50
3,75

Zachte broodjes, royaal belegd Koud:
* Ham
* Kaas
* Rollade
* Rosbief

3,00
3,00
3,00
3,50

Zachte broodjes, royaal belegd Warm:
* Kroket
* Frikandel
* Rollade van de grill met satesaus
* Beenham met honing-mosterdsaus

3,25
3,25
3,95
3,95

hard wit of bruin broodje,
royaal belegd Koud:
* Gerookte kip met gemengde sla, tomaat,
komkommer, lente-ui en heksenkaas
* Filet Americain met uitjes
* Zalm met heksenkaas, gemengde sla,
tomaat en komkommer
* Geitenkaas met spek, honing, gemengde
sla en pijnboompitten
* Brie met honing, gemengde sla, tomaat
en komkommer

7,25
7,25
8,95

hard wit of bruin broodje,
royaal belegd Warm:
* Beenham met honing-mosterdsaus
* Rollade van de grill met satesaus
* Hawaï: ham, kaas en ananas
* Mozzarella, pesto en tomaat
* Huisgemaakte Hamburger 100% rund

7,25
7,25
7,25
7,25
8,95

* Geitenkaas & mozzarella
* Zalm
* Rosbief
* Carpaccio

9,95
9,95
9,95
10,95

7,25
7,25
7,25
7,25
7,25

* Uitsmijter met ham en kaas
* Uitsmijter met rollade
* Uitsmijter met spek
* Uitsmijter met rosbief
* 2 Bourgondische kroketten
met 2 sneetjes brood (wit of bruin)
* Huisgemaakte gehaktbal met 2 sneetjes brood
* Schnitzel met 2 sneetjes brood (wit of bruin)
* Sate van de haas met stokbrood en garnituur

7,25
7,25
7,25
7,75
6,75
6,95
8,95
10,95

Lunchtrio met 3 sneetjes brood:
* één met zalm, één met een kroket
en één met ham en een gebakken ei

9,95

Bourgondische lunch voor twee:
* Keuze uit tomatensoep of mosterdsoep,
diverse soorten brood om zelf te beleggen,
met: rauwe ham, diverse kazen, filet americain,
zalm, salade en een kroketje.

19,95

3,50
3,95
5,25
5,25
5,25
6,00
1,00

Plategerechten
* Huisgemaakte gehaktbal met frites en salade
* Schnitzel met frites en salade
* Sate van de haas met frites en salade
* Schnitzel met champignonsaus, frites en salade
* Schnitzel gratin met frites en salade
* Spareribs met frites en salade

9,95
10,95
11,95
12,95
12,95
13,95

IJs
* Sorbet van vanille-roomijs, fruit en slagroom
* Kinderijsje met verrassing

* Koffie
* Espresso
* Cappuccino
* Koffie verkeerd
* Mokkaccino
* Latte Macchiato
* Koffie, groot
* Dubbele espresso
* IJskoffie (seizoen)

Bier van de tap
2,00
2,00
2,30
2,40
2,50
2,75
3,50
3,80
3,00

Thee
* Thee (smaken: earl grey, bosvruchten, rooibos
of groene thee)		2,00
* Verse Muntthee		2,75
* Verse Kaneelthee		2,75
* Verse Zoethout-Steranijs thee		2,75

Warme chocomelk

Sappen en zuivel
* Melk		2,00
* Karnemelk		2,00
* Chocomelk (Nutricia)		2,30
* Fristi		2,30
* Jus d’ Orange (vers), normaal 		2,50
* Jus d’Orange (vers), groot		3,75

Geen zuivere koffie
* Irish coffee: koffie met Ierse Whiskey,
en slagroom		5,75
* Franse koffie: koffie met
Grand Marnier en slagroom		5,75
* Spaanse koffie: koffie met likeur 43 en slagroom		5,75

Frisdranken

Frites
* Bord frites met mayonaise, ketchup of curry
* Bord frites met mayonaise en appelmoes
* Bord frites met kroket, mayonaise
* Bord frites met frikandel, mayonaise
* Bord frites met kaassoufflé, mayonaise
* Bord frites met verse kipnuggets, mayonaise
* Pindasaus, schaaltje

Koffie

* Warme chocomelk (Nutricia)		2,25
* Warme chocomelk met slagroom		2,75

Lunchgerechten, warm

Wraps
* Gerookte kip, sla, tomaat en heksenkaas
* Zalm, sla, komkommer en heksenkaas

* Gezond met ham, kaas, gemengde sla, tomaat,
komkommer en heksenkaas
* Rosbief, gemengde sla, tomaat en komkommer
* Carpaccio met oude kaas, gemengde sla,
tomaat, komkommer, pijnboompitten
en een basilicum-dressing

Royale maaltijdsalades

Tosti’s
* Kaas
* Ham & kaas
* Hawai: ham, kaas, ananas
* salami, kaas, tomaat
* Tosti speciaal
Italiaanse bol met rauwe ham,
mozzarella, gorgonzola, tomaat en pesto

Drankenkaart

4,75
3,00

* Cola (Coca cola)		2,30
* IJsthee		2,30
* IJsthee groen		2,30
* Cola light 		2,30
* Dubbel fris		2,30
* Sinas (Fanta)		2,30
* Appelsap		2,30
* Cassis (Fanta)		2,30
* Chaudfontaine (rood of blauw)		2,30
* Sprite		2,30
* Rivella		2,30
* Bitter lemon		2,30
* Tonic		2,30
* Red Bull		3,00

* Fluitje		2,20
* Amsterdammer		2,50

Seizoensbier van de tap

			
vanaf		3,50

Speciaalbieren
* La Trappe- wit, blond of dubbel		3,50
* Leffe- blond		3,50
* Karmeliet		3,75
* Duvel		3,75
* Liefmans		3,75

Wijnen
* Wit, (droog of zoet), Rood of Rose, per glas		3,75
* Port, Sherry, Vermouth		3,75
* Hugo		4,75

Gedistilleerd
Binnenlands / Buitenlands:
* Beerenburg		2,30
* Jenever		2,30
* Bessenjenever		2,30
* Vieux		2,30
* Jagermeister		3,50
* Bacardi		3,50
* Wodka		3,50
* Safari		3,50
* Passoa		3,50
* Malibu		3,50
* remy Martin		3,50
* Jack Daniels		3,50
* Ballentines		3,50
* Southern Comfort		3,50

Likeuren
* Likeur 43		3,50
* Cointreau		3,50
* Grand Marnier		3,50
* Baileys		3,50
* Tia Maria		3,50
* Amaretto		3,50

Voor bij de borrel
* Portie luxe bitterballen (8 stuks)		5,50
* Luxe bittergarnituur (8 stuks)		5,50
* Verse kipnuggets (8 stuks)		5,95
* Royale kaasplank met diverse soorten kaas		6,75
* Nacho cheese uit de oven		5,75
* Royale broodplank met diverse smeersels
4,95

(Bijna) alle brocante items
hier in De Koffiepot zijn te koop.

