
KOFFIE

Onze braziliaanse Bacchi’s

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

specials
ijskoffie geblend met 2 shots espresso

café brûlé cappuccino met gebrande 
kaneelsuiker, zoals het beroemde dessert

extra’s
siroop caramel - vanille - hazelnoot

extra espresso-shot
haver/soja/halfvol/décafé

de Ontdekking

enkel

2,25
2,55
2,55
2,55
3,45
2,65
2,75
3,25

dubbel

3,10  
3,45
3,45
-
-
3,65
-
-

THEE

Van Senza Tea uit Amsterdam

kop thee
pot thee ruim 3 glazen

verkrijgbaar in de smaken

dutch breakfast zwart - ’gewoon’

earl grey zwart - bergamot - blauwe korenbloem

green chuyeqi groen - ’zacht’

sencha sensation groen - limoen - gember - kaneel

white paradise wit - lychee - rozen - citroengras

african rooibos rooibos - theïnevrij

refreshing rooibos appel - citroen - theïnevrij

star mix  steranijs - zoethout - munt - theïnevrij

totally nuts  appel - amandelen - kaneel - theïnevrij

verse munt en/of gember met honing

chai latte
dirty chai met espresso-shot

Zie voor een (spontane) high-tea de achterkant

2,50
6,50

2,50

3,10
3,95

ONTBIJT ● LUNCH ● HIGH-TEA ● BORREL

SAP & SMOOTHIES

verse jus d’orange

sunny island sinaasappel - banaan
mango

arabic night sinaasappel - kokosmelk 
avocado - munt - dadel

smoothie van de week

biologisch appel / perensap (flesje)

TAART WAAR ALTIJD PLEK VOOR IS

scone jam - clotted cream

taart van de dag  zie krijtbord

citroen amandel cake  glutenvrij

blondie witte chocolade - frambozen - amandelen

carrot cake pecannoten

FRIS

coca-cola (light/zero), cassis, bitter 
lemon, nestea, fuzetea, chocomel

orangina, rivella, tonic, ginger ale,      
ginger beer

huisgemaakte ijsthee

feestelijke soda: lavendel-limoen-munt / 
aarbei-basilicum / sinaasappel-gember

2,60

3,-

3,50

3,75

3,50
3,50
3,50
3,50

groot

4,-
4,50

4,50

4,50

3,45
3,25

0,35
0,85

-


Alles (bijna alles) wordt met veel liefde vers in eigen keuken gemaakt. We werken met biologisch brood en 
vlees van lokale partners. Heb je een allergie of een verzoek? Laat het ons vooral weten!

klein

2,50
2,75

2,75

2,-

2,60

KLEINE GASTEN vraag gerust naar ranja, kinderkoffie, een boterham met jam etcetera ☺

 Kijk voor de wisselgerechten op ons krijtbord 



ONTBIJT tot 12 uur

high-breakfast minimaal 2 personen
brood - luxe beleg - croissants - yoghurt -
granola - meerprijs scrambled eggs € 1,50

strandontbijt fruitsalade - croissant - jam

bergbeklimmersontbijt scrambled eggs
bacon - brood - croissant - jam

wandelontbijt warm havermouttaartje (ei 
banaan - limoen - dadel) fruit - yoghurt - amandel

pp  9,50

5,50

9,-

8,-

YOGHURT hele dag

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

6,-

SOEP VAN DE DAG vanaf 12 uur

huisgemaakte soep met brood en boter

WARME LUNCH vanaf 12 uur

Gerechten gaan zo’n 15 minuten in de oven!

frittata met hollandse groenten                    
spek - prei - paprika - champignon - ui - ei -
room - frisse salade - glutenvrij

italiaanse courgettequiche (vegetarisch) 
courgette - tijm - tomaat - ricotta - olijf - ei -
knoflook - frisse salade

SALADE VAN DE WEEK vanaf 12 uur

Maaltijdsalade met brood en boter

Bijna alle broodjes van de menukaart zijn ook als salade 
te bestellen! Vraag de bediening naar de prijs.

6,50

BIJ DE BORREL vanaf 14.30 uur

bakje huisgekruide nootjes

brood met dip hummus - pesto - dukkah

in 5 hapjes de wereld rond
indiase naan en dahl - arabische gehaktballetjes -
hollands roggebrood met uienchutney en geitenkaas -
zuid-afrikaanse peppadews - spaanse manchego met 
koffie en honing

HIGH TEA vanaf 14.30 uur

Onbeperkt thee minimaal 2 personen

engelse high tea
hartige hapjes - chocoladesalami
taartjes - scones - jam - clotted cream

high tea de luxe
flesje bubbels* - kleine smoothie - soepje
hartige hapjes - chocoladesalami - taartjes - scones 

*liever geen alcohol? Geniet dan van een soda!

pp  15,-

pp  22,-

8,50

8,-

8,50

2,50

5,-

15,-

BROODJES  hele dag

Biologisch meergranen broodje uit Harmelen
met sla, tomaat, komkommer , kruiden en/of pittenmix

geitenkaas biet - appel - hazelnoot - honing

hete kip cashew - komkommer - sambal

spinata romana mascarpone - rozemarijn

hummus gegrilde groente - paprikapoeder

tosti (ham-)kaas ketchup 

tosti brie mangochutney - komkommer

croissant boter - huisgemaakte jam

broodje van de week

6,50

7,-

6,50

6,-

5,50

6,50

2,75

de Ontdekking
ONTBIJT ● LUNCH ● HIGH-TEA ● BORREL



EARLY DINNER vanaf 16 uur soepje  van de dag - brood - boter - salade - quiche of frittata 11,-

 Kijk voor de wisselgerechten op ons krijtbord 

Alles (bijna alles) wordt met veel liefde vers in eigen keuken gemaakt. We werken met biologisch brood en 
vlees van lokale partners. Heb je een allergie of een verzoek? Laat het ons vooral weten!


