Beer
Chateau Neubourg Pilsner 5,5%
bitter en kruidig pils 20cl

Coffee
2.75

Black

Espresso 		
Americano		
Filter koffie 		
Espresso tasting 		

Gulpener ‘wisselfust ’ 		

4

Korenwolf witbier 5%		

4

Oersoep Hopfather 5%		

5

Oersoep sergeant pepper 7%

5

Oranjekleurige saison met een fruitige en kruidige geur van
de gist. Daarnaast tonen van mandarijn door de hop. De
mout zorgt voor tonen van karamel en biscuit, de afdronk

Cortado		
Flat white		
Cappuccino		

Oersoep Juice box hero 3.9%

5

*extra shot espresso 		

wisselende bieren op tap

fruitig viergranen witbier

Mooie balans tussen fruit en bitterheid

twee verschillende origines of verwerkingsmethoden

Oersoep Juicebox Hero is een Sour Pale Ale. Een zuur Blond
bier dus. In de ketel verzuurd en gemixt met een zachte Pale
Ale. Aan dit bier is z’n 100kg bramenpuree toegevoegd.
Een Fris & Fruitig, zuur, roze bier

Oersoep ‘Desorient’ triple 8%
traditionele triple met gember op f les

5

Snacks

2,3
2,3
3,5
4,5

White

2,4
3,5
2,7
1

S P ECIALs

Nitro coffee		
iced coffee		

3
3,5

Hot drinks

Gerookte amandelen		

2

thee 		

2,7

3

witte jasmijn
groene longjin
kersenblad
zwarte Jin Jun Mei of Earl Grey

Olijven		
DESEMBROOD		

4

Chocolademelk		

3

Kazen

6

Cold drinks

gezouten
met pit

met boter

2 kazen van kaashandel de Wit

pata negra

Plankje Pata negra iberico

12

Verse Jus 		

3

Appelsap		

2,4

Ginger beer		

2,7

Cola / cola zero		

2,4

Sicilian lemonade		

2,7

Plat/bruis water		

2,4

		

Breakfast
Croissant 		
met jam of kaas 		

2,5
+0,5

Vijgenbrood 		

5

Griekse yoghurt 		

6

Small breakfast		

6,5

Big breakfast		

12

met Stolwijker boerenkaas en appelstroop
met granola, vers fruit en agavesiroop
koffie / thee, croissant en verse jus

koffie / thee, croissant, gepocheerd ei, desembrood, kaas,
jam, boter, verse jus

Lunch
Chicken Avocado		

8,5

Salmon Poached egg 		

9,5

avocado poached egg		

8

Pumpkin Hummus		

7,5

Buratta		

9,5

desembrood, avocado, kippendijen, truffelmayonaise en
parmezaan

desembrood, ricotta spread, gerookte zalm en gepocheerd ei

Bakery
Carrotcake 		
Appeltaart 		
Gevulde koek (spelt)		
Bananenbrood		

4
4
2,8
2,7

desembrood, stolwijker kaas, smashed avocado en
gepocheerd ei
desembrood, pompoen hummus, gegrilde pompoen,
geitenkaas en granaatappel
desembrood, mediteraanse salade, buratta, aceto
balsamico, olijfolie

Allergenen? Laat het ons weten.

