Warme dranken
Koffie (Americano) / groot met dubbel shot			
2,7
Espresso / Dubbele 						
2,5
Cappuccino 								2,8
Flat White								3,8
Latte / Latte Macchiato 						
3 /
Thee (groen / Jasmijn / zwart)					
2,9
Verse muntthee 							2,9
Verse gemberthee met kaneel en sinaasappel			
2,9
Warme chocolademelk / met slagroom				
3,0
*Havermelk 								0,4
*Karamelsiroop							0,5

/ 3,5
/ 3,5

3,5

/ + 0,5

Fris & Zo
SAPJES & ENERGIE
Schulp appelsap							2,8
Blikje chocomel							2,8
Jus d’orange klein/groot						3,5 / 5
Home made smoothie van de dag klein / groot			
3,5 / 5
Flesje Boost Berry: berry, ginseng, rooibosthee			
4,7
Flesje Lean & Green: appel, vlierbloesen matethee 		
4,7
Chi Coconut water							4,7
FRISJES
IJsthee: charitea green							3,5
Fritz kola, kola light, rabarber, tonic				
2,8
Sourcy blauw, rood							2,5
Petflesje water 							
1,5
NIX & KIX komkommer munt / Watermeloen Hibiscus			
3
Bundaberg gingerbeer							3,8
Limonades (gember of vlierbloesem)					3,7

Wijn

Bier Fles

Wit
Sauvignon Blanc
3,9 / 19,5
Vermentino		
4,7 / 24,5
Valdelagune Verdejo 5,5 / 29,5

Rood
Pinta Negra		
3,9 / 19,5
Espirito do Coa Reserva
29,5

Hertog Jan			2,9
Leffe Blond			3,9
Erdinger Weissen		
4,0
La Chouffe			4,5
Texels skuumkoppe		
4,5
‘t IJ Wit 			
4,5
‘t IJ Zatte			
4,5
‘t IJ IPA			
4,9
Erdinger 0,5
3,5

Rose
Cabernet Franc

Bier Blik

3,9 / 19,5

Two chefs
Two chefs
Lowlander
Lowlander

Funky Falcon (pa)
Green Bullet (ipa)
white ale 		
wit 0.0		

Van de Streek IPA 0.0

4,8
4,8
4,9
4.9
4,9

TAARTJES & ANDER LEKKERS

Croissant (Jam en boter + 0,5)							2,5
Bananenhaverbrood								4,5
Ontbijtreep									4,5
Hartige muffin met tomaat en feta						
3,0
Appeltaart met dadel en saffraan						3,5
Lemon Cheesecake								4,5

Makkelijk mee
te nemen het
park in!

ALL DAY MENU

Wentelteefjes gegrilde ananas, bananaan en kokos			

7,5

Roerei met huttekase en spinazie met sneetje zuurdesembrood

8,5

Vers fruit met hangop en granola					

6,5

Gazpacho met brood & boter						6,5
Zuurdesem sandwich - boerenbrokkelkaas met pittige piccalilli

7,5

Zuurdesem sandwich - merguez met geroosterde paprika
en harissamayonaise							9,5
Tosti ham / Kaas met tomatenketsjup 				

5,0

Kinderboterham met jam, kaas of humus				

3,5

ALL DAY BITES
Zoete aardappelfriet							4,5
Bitterballen vlees 5 stuks						5,5
Homemade tortillachips met guacamole				6,5
Falafelballetjes 5 stuks						5,5

ARRANGEMENTEN

Lekker genieten van een plekje op ons terras en het allerlekkerste wat onze
kaart te bieden heeft? Reserveer een tafeltje via onze site en geef daarbij
alvast aan of je gebruik wilt maken van onze brunch-, lunch- of borrelarrangement.

MUNCHIE BRUNCH!
17,50 p.p.
Hartige muffin
Scrambled eggs
Croissant
Zuurdesembrood
Boter, zoet en hartig beleg
Vers fruit & hangop
Jus d’orange
Koffie, thee of cappuccino
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MIGHTY LUNCH!
15,50 p.p.
Gazpacho
Zoete aardappelfriet
Merguez worstjes of falafelballetjes (vega)
Oude brokkelkaas met picalilly
Zuurdesembrood met gezouten boter
Appeltaart of cheesecake
BEST BITES!
13,50 p.p*
Bier, wijn of frisdrank naar keuze*
Bitterballen (3) (vlees) of falafelballetjes (vega)
Home made tortillachips met guacamole
Brood met gezoute boter
*cocktail? Vraag naar onze cocktailkaart. Meerprijs van 4,75 per persoon.
*Arrangementen kunnen op het terras niet worden gedeeld, maar zijn uitsluitend
per persoon te bestellen. Kinderen mogen vanzelfsprekend een hapje mee-eten,
maar er kan ook een kinderportie besteld worden. Vraag naar de mogelijkheden.

Moscow Mule
Het recept uit ‘Mad Men’. Verfijnd en elegant met wodka en ginger beer.
8,5

Vlierbloesem Whiskey Iced tea
Pssst? Een lekker drankje zonder dat mensen het door hebben?
Dan is deze Iced Tea een cocktail voor jou. Wij houden onze mond wel ;)
9,0

Dark ’N Stormy
Fris, kruidig en sterk: een echte herfststorm met donkere rum
en ginger beer.
8,5

Hugo
Vlierbloesemlikeur, prosecco, munt, citroen en bruisend water maken samen
een heerlijk dorstlessend en zomers drankje
8,5

GIN & TONIC*
Henrick’s 9,0 / Bobby’s 8,6 / Tanquerays 7,6
*Geserveerd met Fever Tree tonic water

Alcoholvrij
Seedlip Spice 94
Kruidig met kardemom en citrus. Geserveerd met Fever-tree tonic water

Seedlip Grove 48
Bloedsinaasappel, mandarijn en gember. Geserveerd met
Fever-tree tonic water
7,5

