KOFFIE
Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom

2.60
2.60
3.40
3.10
3.60
3.50
3.95

THEE
Diverse soorten biologische thee van Simon Levelt
King Jasmijn, Ruhana, Rooibos, White Moonlight
of Gunpowder
Biologische Gemberthee
Muntthee

2.95
2.95
2.95

BIJ DE KOFFIE
Zoete Kus
Italiaans koekje gemaakt op basis van amandelmeel
Boterkoek
huisgemaakt door Jakob
Geluksmomentje
met handgemaakte bonbon, fudge en kaneelamandel
Brownie
Wentelteefje
van het beste Friese suikerbrood

1.95
3.25
3.50
3.95
3.95

DRANKEN
Water
Cola Abbondio (Italië)
Sinas Abbondio (Italië)
Schulpsap diverse smaken
Groentjes diverse smaken

2.00
2.50
2.50
2.50
2.75

BIER/WIJN
Onze bieren en wijnen worden geserveerd incl. 1 tapas-hapje
Belgisch Abdij bier ‘Valdieu’ Wit, blond of trippel
Witte wijn, Verdejo - Spanje - droog, fris en fruitig
Rode wijn, Vina Vallarin - Spanje - soepel, fruitig en licht zoet
Rosé, Le Puits Cendre - Frankrijk - droog, fris en licht kruidig

4.95
4.95
4.95
4.95

Sluisplein 12
1761 BT Anna Paulowna
Tel: 0223 785 274
Mob. 06 14 536 236
lunchroomdezoetekus.nl

LUNCHES

TOSTI’S

VOOR DE KINDEREN

6.95

Tosti Anna Paulowna
5.95
met boerenkaas, ham en augurk 		

Tosti Dikke Pret
5.95
met boerenkaas en Schulp sap		

Hotdog
8.95
met twee hotdogs van Brandt en Levie, uitjes, zuurkool en steak sauce		

Tosti Mozzarella
7.50
met mozzarella, zongedroogde tomaat en huisgemaakte pesto		

Broodje Pluk
met boerenkaas, rucola, tomaat en Schulpsap

Mortadella8.95
met mortadella (een Italiaanse worst, gekruid met oa. pistache)
en rucola

Tosti Oslo
met gerookte zalm, boerenkaas, harissa, rode ui

8.50

Borreltijd voor kinderen
6.95
met blokjes kaas, dipstengels, bieslookroomkaas en Schulpsap

Extra bij de tostiː
mayonaise, steaksauce Bally Maloe of alioli

0.50

De kinderen kunnen ook een keuze maken uit het
’grotemensenmenu’. Deze gerechten worden voor de kinderen
kleiner geserveerd en daarvoor rekenen wij e 2.00 minder.

Soep van de dag
geserveerd met brood en boerenboter

Oude Kaas
met oude kaas, Bally Maloe tomatenspread en rucola

8.95

6.50

Geitenkaas8.95
met geitenkaas, vijgen dadelcreme en rucola
SPECIAAL MOMENT
Roombrie9.50
met roombrie, walnoten, vijgen dadelcreme en rucola
Hummus9.50
met huisgemaakt hummus, zoet zuur en rucola
Gehaktbrood9.95
met Saveurs gehaktbrood, gerookte paprika mayonaise en rucola
Mozzarella10.95
met huisgemaakte pesto, buffel mozzarella, zongedroogde tomaat
en rucola
Zalm12.50
met zalm, roomkaas bieslook, mosterd dillesaus, rode ui en rucola

Smulplank
met Friese turfgerookte worst, boerenkaas, pinda’s en mosterd

6.95

Polderplank
14.95
met coppa, olijven, Friese turfgerookte worst, kaas, brood en saus		
Boerenkaasfondue *
18.95
geserveerd met brood, fijne vleeswaren en diverse groenten		
High Tea *
21.50
wordt geserveerd met drie soorten thee en diverse smaakvolle hapjes
High Wine of High Bier *
wordt geserveerd met drie soorten wijn of bier en
diverse smaakvolle hapjes

24.95

*graag één dag van te voren reserveren

Heeft u allergieën? Laat het ons weten!
PS. Al onze producten kunnen sporen van noten en pinda’s
bevatten!

