We koken en bakken vegetarisch en zoveel mogelijk biologisch èn natuurlijk
met onze eigen (onbespoten) oogst. Daarom hebben we vaak wisselende
taarten en lunchgerechten.
Ons café heeft zelfbediening. Kom dus even naar binnen en kies iets lekkers
uit. Zelf consumpties meebrengen is niet toegestaan.

We zetten onze koffie met biologische bonen van koffiebranderij Boot uit
Baarn. Wil je liever havermelk, sojamelk of decafé? Dat kan ook.
Koffie of espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Dubbele espresso/flat white
Thee
Verse thee (kijk op het bord)
Havermelk/sojamelk/decafé
Warme chocolademelk
Slagroom

2,90
3,10
3,40
3,90
2,75
3,25
0,50/0,30
3,25
0,50

Appelbruis (ons appelsap met Earth bruiswater)
Huisgemaakte ijsthee
Huisgemaakte vlierbloesemspritz
Limonade (van onze eigen gemaakte siroop)
Smoothie (in het fruitseizoen)

2,75
3,50
4,00
2,50
4,50

Ons biologische bier is van Budels (zie de aparte bierkaart)
Budels pils, malt, en hopped malt
Budels weizen
Budels capucijn

3,25
4.00
4,50

Wijn, per glas / per fles
4,50/21,Onze biologische Franse wijnen komen van Domaine Marotte aan de voet van
de Monventoux en kopen wij in bij Lenkens Wijn in Nijmegen
Rood: Cuvée Niels Druif: Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan. In de geur
herken je zowel donker als gekonfijt fruit, vanille, zoethout en zelfs iets van
tabak. De afdronk is vol en rond.
Wit: Cuvée Luc Druif: Grenache blanc, Viognier, Roussanne, Marsanne en
Clairette. Aroma’s van bloesem, citrusfruit en abrikoos. Met een verrassend
lange afdronk.
Appelcider van Uwe cider&Ales uit Elst met onze appels
Flesje, 33 cl

4,00

Iets lekkers bij de koffie? Kies uit een van de lekkere zelfgebakken taarten.

Appelsap (met vleugje peer) van onze historische rassen
Bio fris van Proviant; Rabarber - Cola - Gember/citroen
Earth bruiswater (33 cl)

3,25
3,25
3,25

Zie het krijtbord met onze lunchgerechten.
We hebben ijsjes van N’ice, gemaakt van biologisch fruit
Knijpijsje of op een stokje
2,50/3,00
Op vrij/za/zo bieden we na 15u een borrelplankje aan met kaas, olij ven,
zoetzuur, mosterd of chutney (van eigen oogst)
7,50

