DRANKEN

ONTBIJT

de hele dag verkrijgbaar

FRIS
Cola/Cola zero
Fanta 
Sprite 
Water plat/bruis 
Appelsap 
Fristi
Cécémel
Tonic 
Ice tea 
Tonissteiner Citroen 

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,30
€ 2,50

WARM
Tea for one 
Theepot 

zie achterkant voor thee menu
Koffie 
€ 2,00
Koffie verkeerd 
€ 2,60
Cappuccino 
€ 2,80
Latte Macchiato 
€ 3,30
Verse warme choco 
€ 3,30
Kaneel/gember cappuccino met honing

€ 4,00
Latte Macchiato met karamel
€ 4,00

ALCOHOL

Cristal
Glas wijn (rood/rosé/wit) 
Jenever van het Stookkot!
Bubbeltjes
Coccinelle
Chimay Blauw

Croissant	
Broodmandje met beleg	

€ 2,00
€ 7,00

CITROENKWARK

Yoghurt
Verloren Brood	
Vers Fruit

€ 1,50
€ 3,50
€ 4,00

aardbeienTAART

Zachtgekookt eitje met soldaatjes
Spiegeleitjes, omelet of roerei	
			
met spek	
Roerei met gerookte zalm	
Mega omelet	

€ 2,50
€ 4,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 7,00

en koffie of thee

€ 2,00

Engels ontbijt 	

€ 15 / € 3,50 p.st.

Brokkeldeeg met mascarpone en afgewerkt
met veel aardbeien en een beetje
pistachenootjes.

ICED TEA

€ 12,00

€ 3,00

Smoothie (yoghurt)
€ 4,50
Milkshake (ijs)
€ 5,00
 Aardbei
 Banaan
 Framboos  Blauwe bes
 Mango 
Verschillende combinaties ook mogelijk

Een plakje van de charlotte
van chocomousse en vingerkoekjes.

Peren-amandeltaart € 15 / € 3,50 p.st.
Een echte taart voor de herfst met
frisse peertjes en een zoete amandelvulling.

Banoffee	

€ 15 / € 3,50 p.st.

Erwtensoep met
rookworst & spek 

€ 6,00

Bloedworst met appeltjes

€ 7,00

Onze geliefde zoete huisthee met rode vruchten
en een toets van citrus

KERST THEE

De groen citroen

Zwarte ceylon, amandel, kaneel met
kruidnagel en sinaasappel

De gezonde chinese groene thee met vers
citroensap

DE HONEY GEMBEY
Een pittige gember thee met een zoete toets
van honing

Vanaf 21 november zijn de
befaamde kerststronken te
bestellen!

IJSJES
2 bollen 

€ 3,00

Topping 

€ 0,50

 Vanille
 Aardbei
 Chocolade

€ 3,00
€ 3,00

€ 15 / € 3,00 p.st.

Brokkeldeeg met een laagje verse karamel,
banaantjes en slagroom.

De zoete

€ 15

VERSE SAPPEN

CHOCOMOUSSE	

Onze huisgemaakte iced teas zijn getrokken van
verse thee, zonder toegevoegde suikers.
Elk aan

Vers sinaasappelsap, warme drank,
een croissant, broodmandje met
beleg, zachtgekookt eitje en een
kommetje yoghurt met vers fruit.

Appelsien 
Pompelmoes 

€ 14 / € 3,00 p.st.

Luchtige en frisse citroentaart op een bodem
van volkorenkoekjes.

met een bubbeltje € 18

€ 2,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

vanaf November t.e.m April

Heerlijk verfrissend en bovendien supergezond!

worstjes, spek, spiegelei,
bonen in tomatensaus,
gebakken tomaten en champignons,
brood en sinaasappel marmelade
			
en koffie of thee

Een ontbijtje 

WINTER

vanaf Mei t.e.m Oktober

spek, champignons, tomaat,
ui, peterselie en kaas

€ 3,00
€ 5,00

met een druppeltje	

ZOMER

 Chocoladesaus
 Discodip
 Bresiliennenootjes

Coupe Vers Fruit 

 crème au beurre € 17
 kersen & slagroom € 17
 chocomousse € 19


€ 6,00

In de zomer-periode
zijn op maandag alle taartjes
aan €2,00 p.st.

LUNCH

DE TAARTEN

de hele dag verkrijgbaar

Tomatensoep met brood	

€ 4,50

Boterham, tijgerpistolet of sandwich met
 Kaas - Hesp - Salami - Jam	
€ 2,00
 Boterhammenworst
 Choco - Hagelslag

Boerenbrood met

 Kaas, hesp, mayo en groenten	 € 4,50
 Roomkaas, verse kruiden,
komkommer en radijsjes	
€ 4,50
 Tonijnsla met groenten
 Zalm met roomkaas en bieslook
 Brie, spek & siroop

Croque Monsieur	
Croque Madame	

€ 5,00
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,00
€ 6,00

keuze tussen wit of bruin brood

Volledig multigranen brood 	 € 2,50

SALADE

Chocoladetaart

€ 18 / € 4,00 p.st.

Een weelderige chocoladetaart, bedekt met
een zalige crème, naar wens vergezeld van
een dot versgeklopte slagroom.

Cheesecake

€ 15 / € 3,50 p.st.

Echte Amerikaanse cheesecake op een
kruimelige bodem
van speculaasjes.

Cheesecake
met frambozen

€ 18 / € 4,00 p.st

De cheesecake met speculaasbodem, een
zomerversie met frambozen

Tarte tatin

€ 12 / € 2,50 p.st.

Dé tarte tatin: Een omgekeerde taart,
gemaakt van bros deeg en zoete appels.
Extra lekker met slagroom

Tarte tatin Deluxe

Mengeling van jonge sla
& knapperige ijsbergsla
Veggie: alle rauwe groentjes	
Tonijn met pêchekes	
Kruidige kip en smeuïge avocado	
Zachte zalm en yoghurt-dille saus	

Alles bij Tarte Tatin is van begin tot eind
zelf gemaakt, met pure en eerlijke
ingrediënten. En met heel veel liefde!

€ 4,00 p.st.

Dé tarte tatin met een bolletje ijs, slagroom
en bresiliennenootjes

€ 7,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 8,50

WORTELtaart

€ 18 / € 4,00 p.st.

Een verrassende worteltaart vol knapperige
stukjes walnoot onder een laag zoete
roomkaas.

Wims appelcake

€ 9 / € 2,00 p.st.

Wims appelcake is onze eerste winnaar
van de monthly freepass en sinds dag 1 een
vaste waarde op de menu. Vandaar hier op
de menukaart: Overheerlijke vanillecake,
gemaakt met bruine suiker, vol stukjes appel
en een vleugje kaneel.
Dank je wel, Wim.

THEE
Verse Munt thee
Kamille thee
Venkel thee
Jasmijn thee

Earl Grey
Mengeling van verschillende Ceylon thees,
geparfumeerd met olie uit de bergamotpeer.

Zoete huisthee
Gearomatiseerde vruchtenmengeling met
frambozen-kersensmaak, samengesteld uit
hibiscus, vlierbessen, rozijnen, bosbessen,
zwarte aalbessen en met toevoeging van
natuurlijke aroma's.

Hazelnoot Rooibos thee
Rooibos geparfumeerd met hazelnoot, abrikoos,
kers en aardbei.

Darjeeling
De Grand Cru van de Darjeerling thees, het is
de eerste van het jaar. De smaak is zeer fris,
opwekkend en pittig.

Chinese groene thee
Ook wel Dragon Well genaamd; afkomstig
uit de Zhejiang provincie. De grote lange
platgedrukte bladeren geven een zeer milde
en zeer verfrissende thee met een zeer
aangename nasmaak.

Gember thee
Kleine gedroogde stukjes van de gemberwortel

ROOIBOS THEE MET VIOOLTJES
Een lichte rooibos thee met blaadjes van viool
en het kruid kardemon

HASSELTSE OCHTENDGLOREN
Een frisse thee met pepermunt, hibiscus en
een bittere toets van pompelmoes

taart bij de haard

