
KOFFIE

Onze Bacchi’s

• espresso/koffie
• espresso macchiato
• cortado                    
• ontdekkertje
• flat white
• cappuccino
• café latte
• latte macchiato

Specials:
• warme chocolademelk (puur of melk) 

• café brûlé (cappuccino met gebrande 
kaneelsuiker)

Extra’s
• siroop (caramel-chocola-vanille-hazelnoot)

• extra espresso-shot
• slagroom
• sojamelk/halfvolle melk

de Ontdekking
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THEE

Van ons favoriete merk Harney & Sons

• kop thee
• pot thee 

Verkrijgbaar in de smaken:
• bangkok  (groen met kokos en gember)

• chinese flower  (groen met bloemetjes)

• hot cinnamon  (zwart met kaneel en zoethout)

• earl grey  (zwart met bergamot, bio) (of wit)

• rooibos chaï (kruidige rooibos)

• kamille & lavendel  (kruiden)

• vers: munt (met honing), gember of 
citroengras

• chaï latte
• dirty chaï (met espressoshot)

Zie voor high-tea de achterkant

2,50
6,-

2,50

3,-
3,80

ONTBIJT ● LUNCH ● HIGH-TEA ● BORREL

SAP & SMOOTHIES

• verse jus d’orange 
• biologisch appelsap (flesje)
• biologisch perensap (flesje)

Huisgemaakte smoothies
• winter boost (braam-framboos-yoghurt-

banaan-gembersiroop)

• arabic night (sinaasappel-kokosmelk-
avocado-munt-dadel)

• wisselsmoothie

TAART

• carrot cake met pecannoten
• american blueberry cheesecake
• polenta-sinaasappel-chocolade-cake 
(glutenvrij) 

• caramel-zeezout-shortcake
• scone met jam en clotted cream
• zoete ontdekkingsreis  10 proefstukjes

• wisseltaart

FRIS

•water (plat/bruis), melk (halfvol)
• coca-cola (light/zero), cassis, nestea
(green), chocomel, bitter lemon

• orangina, rivella, tonic, ginger ale, 
ginger beer

• huisgemaakte ijsthee

• soda’s: lavendel-limoen-munt,  
aardbei-basilicum, sinaasappel-gember

Wijn, bier & gin-tonic op aparte kaart
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3,-
3,-
3,50

3,-
3,-
7,50

KLEINE GASTEN vraag gerust naar ranja, kinderkoffie, halve warme chocomel etc 

Vrijwel alles is huisgemaakt in eigen keuken. Heb je een allergie of dieetwens? Laat het ons even weten!

 Kijk voor wisselgerechten op ons krijtbord 



ONTBIJT (tot 12 uur)

Inclusief verse jus en koffie/thee

• high-breakfast, min 2 pers

brood-croissants-luxe beleg-fruitsalade    
meerprijs scrambled eggs € 1,50

• licht ontbijt fruitsalade-croissant
boter-jam

• stevig ontbijt scrambled eggs-bacon-

brood-croissant-boter-jam

• gezond ontbijt  warm havermouttaartje-
yoghurt-fruit-pecannoten-honing

• yoghurt-ontbijt  granola-fruit-walnoten-

honing

pp  12,50

8,-

11,-

10,-

9,-

YOGHURT (hele dag)

Griekse yoghurt (mager of soja kan ook)
met granola, fruit, walnoten en honing

5,-

SOEP (vanaf 12 uur)

• huisgemaakte soep brood-boter 

WARME LUNCH (vanaf 12 uur)

Geserveerd met mini-salade
• bieten-bacon quiche (bio) geitenkaas-

walnoot-tijm-ui-ei

• spinazie-pompoen quiche (vegetarisch) 
feta-oregano-pitten-ui-ei

• chili sin carne (vega,glutenvrij) rijst-mais-
kaas-avocado-crème fraîche-tortillachips

SALADES (vanaf 12 uur)

Geserveerd met brood en boter
• geitenkaas o.a. zontomaat-walnoot-honing

• serranoham (bio) o.a. zontomaat-
parmesan-balsamico

• wisselsalade

5,50

SNACKS (vanaf 14.30 uur)

• bakje nootjes
• brood met dip hummus-pesto-dukkah

• borrelplank 3 kaasjes-brood-olijven

• ontdekkersplateau 3 kaasjes-brood-
hummus-pesto-dukkah-chorizo (bio)-
serranoham (bio)-gekruide nootjes

HIGH TEA (vanaf 14.30 uur)

Onbeperkt thee minimaal 2 personen

• engelse high tea
mini-tosti’s-smoothies-chocosalami
taartjes-scones-jam-clotted cream

• high tea de luxe
mini-tosti’s-soepjes-chocosalami-taartjes-
scones-smoothies-healthy snacks

pp  15,-

pp  20,-

7,-

8,-
9,-

8,-

2,-
5,-

10,-
18,-

BROODJES (hele dag)

Biologisch meergranen stokbroodje (met 
sla, tomaat, komkommer en/of pittenmix)

• geitenkaas  walnoten-zontomaat-honing

• kip piri piri (bio, warm) mais-limoen

• serranoham (bio) mascarpone-balsamico

• hummus avocado-pittig paprikapoeder

• peer-gorgonzola pecan-appelstroop

• wisselbroodje

• tosti (ham-)kaas ketchup 

• croissant boter-jam

• soepje bij broodje, quiche of salade

6,-
7,-
6,-
5,-
6,-
6,-

4,-

2,50

2,50

de Ontdekking
ONTBIJT ● LUNCH ● HIGH-TEA ● BORREL



DINNER DEAL (vanaf 17.30 uur) soep-quiche-salade-brood-boter 9,-

Vrijwel alles is huisgemaakt in eigen keuken. Heb je een allergie of dieetwens? Laat het ons even weten!

 Kijk voor wisselgerechten op ons krijtbord 


