Thee uit de tuin
Verse muntthee (bio)

2,40

Verse gember met citroen (bio)

2,50

6,00

Verveinethee (citroenverbena) (bio)

2,50

6,00

Marokkaanse muntthee (bio)

6,50

Verse munt uit eigen tuin en biologische groene gunpowder thee, geserveerd in Marokkaanse
theeglaasjes.

Zwarte thee
Earl Grey (bio)

2,00

5,50

Mango-sinaasappel (bio)

2,00

5,50

Verse chai latte (met opgeschuimde melk)

3,00

Groene thee
Jasmijnthee (bio)

2,00

5,50

2,00

5,50

2,00

5,50

Rooibos
Citrus (bio)

Kruidenthee
Ontspanningsthee (bio)

Espresso

2,20

Koffie

2,20

Cappuccino

2,40

Latte macchiato

2,60

Onze koffie wordt gezet met verse Lavazza-bonen en kan worden besteld met koemelk of
plantaardige melk. Caffeinevrije koffie is ook mogelijk.

Appelsap

2,50

Sinaasappelsap

2,50

Huisgemaakte limo

2,20

PS: Water is gratis! Tap zelf een glaasje of vraag ernaar bij het bestellen.

Cream tea

2 Scones (met of zonder rozijnen) met clotted cream en
huisgemaakte jam van fruit uit eigen tuin. Onmisbaar bij een kop
Engelse thee.
€ 5,50

Flapjack

Traditioneel Britse reep op basis van havermout en golden syrup. De
perfecte energiebron voor het vervolg van je wandel- of fietstocht!
€ 2,00

Poffert

Een plakje van deze klassieke noord-Nederlandse lekkernij, warm
geserveerd met boter en bruine suiker. Poffert is een gestoomde
cake op basis van het Drentse streekproduct boekweit en wordt
bereid in een poffertblik.
€ 2,50

Fekkas

De Marokkaanse versie van biscotti: een portie knapperige koekjes
met anijszaad en amandelen om te dopen in de koffie of thee. Lekker
bij een pot Marokkaanse muntthee.
Per 5 koekjes
€ 2,00

Appeltaart

Niets zo onweerstaanbaar als versgebakken appeltaart! Met
walnoten, een laagje amandelspijs, en cranberries.
€ 3,00
Met slagroom
+ 0,50

Warme wafel

Vers vanuit het wafelijzer op je bord! Met poedersuiker, slagroom en
fruitcompote uit eigen tuin.
€ 4,00
Nog lekkerder met een bolletje vanilleijs
+ 1,50

Taart van de dag

Kijk op het krijtbord voor ons huidige aanbod.

Kan-niet-kiezen

Moeite om te kiezen uit al het lekkers? Bestel dan een proeverij. Kijk
voor ons huidige aanbod op het krijtbord.

