
BROODJES   
Broodje Greece    !9,95       
Grieks platbrood met honing geitenkaas, 
gegrilde nectarines en portstroop.     
Broodje wordt gegrild. 

Baquette Cavallaro         ! 9,95 
Rustiek gebakken baquette met 
gerookte kipfilet, rucola, uitgebakken 
bacon, semi-gedroogde tomaatjes, 
gemengde noten, oude kaas snippers en 
een honing-mosterd dressing.  

Ovenschaaltje Marmaris     ! 9,95
Ovenschaaltje gevuld met Turkse 
fetakaas, olijfolie, knoflook en tomaat. 
Wordt geserveerd met een Turks broodje

Broodje Postoffice 
Rustiek gebakken bruin brood met 
pesto, Serranoham, gegrilde paprika, 
mozzarella en pijnboompitten

Tosti Focaccia   ! 6,95 
Kaas of Ham-Kaas of Kaas-Tomaat 

Broodje Gezond   ! 6,95 
Bruin brood met ham, kaas, tomaat, 
komkommer en sla 

Broodje Filet American ! 6,95 
Wit broodje met Rucola en Filet 
American 

ZOETE VERLEIDING 
Elke week maak ik verse taarten.  
Vraagt u alstublieft naar de taart        
van de week.      ! 4,95

MAALTIJDSALADES
Salade Bloesem ! 14,95 
Rucola, orzo (pasta in rijstvorm), 
aardbeien, cherrytomaten, uitgebakken 
spekjes, pijnboompitjes, honing geitenkaas, 
honing/balsamico dressing.   

Salade Italie   ! 14,95 
Rucola met gnocchetti (pasta), tomaten, 
mozzarella, Prosciutto, gemengde noten, 
basilicum en een pesto/balsamico dressing 

SOEPEN 
Soep van de dag   ! 5,95

HARTIGE HAPJES 
Borrelplank 2 pers.   !16,95/!24,95
Italiaans of de luxe borrelplank 

Flammkuchen  
klein/groot           !9,95/!12,95 
Creme fraîche, uien & spekjes of met appel 
& kaneel

Borrelbrood  
klein/groot  !9,95/!12,95  
Stokbrood gevuld  met camembert 
besprenkeld met knoflookboter & spekjes 
uit de oven

Broodplankje   ! 6,95 
Vers brood met aioli & kruidenboter

Bruschetta (keuze uit) ! 7,95
* Met tomatentapenade of,
* Uienmarmelade met paté 

- Ons eten wordt met veel zorg, passie en liefde bereid, en kan daardoor langer duren dan u gewend bent.  

- Informeert u ons alstublieft over eventuele allergieën, zodat wij hiermee rekening kunnen houden.



DRANKEN 
KOFFIE  
Koffie    ! 2,75 
Decafé    ! 2,75 
Espresso   ! 2,75 
Dubbele espresso  ! 4,25 
Koffie verkeerd   ! 3,25 
Cappuccino   ! 3,25 
Latte Machiato   ! 3,95 
Spanish Coffee   ! 6,95 
(Likeur 43 & slagroom) 
Italian Coffee   ! 6,95 
(Likeur Amaretto & slagroom) 
Ice Coffee Carpe Diem  ! 6,95 

THEE  
Verse losse thee in ! 2,75 
verschillende smaken     
(vraagt u naar onze theeplank) 
Verse gemberthee  ! 3,75 
Verse munt thee  ! 3,75 

WARME DRANKEN TIKKELTJE ANDERS 
Coffee White Chocolate &  
Macadamia Latte  ! 6,95 
Cappuccino Brûlée  ! 6,95 
Cappuccino salted caramel ! 6,95 
Chai for my honey  ! 6,95 
Bombay Chai latte  ! 6,95 

FRISDRANKEN 
Coca cola/zero   ! 2,75 
Chaudfontaine rood / blauw  ! 2,75 
Sprite    ! 2,75 
Sinas    ! 2,75 
Tonic    ! 2,75 
Bitter Lemon ! 2,75 
Cassis ! 2,75 
Chocomelk ! 2,75 
Fuze tea Green   ! 3,25 
Appelsap   ! 2,75 
Sinaasappelsap   ! 2,75 
Karaf water munt & citroen ! 3,95 
Verse jus de orange  ! 4,25 

WIJN EN BIER 
Huiswijn wit/rosé/rood  !   4,25 
Chileense & Italiaanse huiswijn 
Fles wijn   ! 23,95 
Hertog Jan   !   3,25 
Speciaal Bieren vanaf   !   4,95 
Vraag naar onze speciale bierkaart

ARRANGEMENTEN

Een verjaardag vieren, een babyshower organiseren 
een speciale huwelijksdag of andere gelegenheden 
vieren of gewoon gezellig met vrienden onder 
elkaar genieten?  
Wij denken graag met u mee. 

Wij organiseren o.a. High Tea’s, High Wine en        
High Beer, BBQ workshops, speciale 
arrangementen en wijnproeverijen. 
Reserveer voor de high tea’s & high wines/beers    
2 dagen van tevoren zodat wij aan uw wensen 
kunnen voldoen. 
Tijdens onze High Tea kunt u genieten van ons 
onbeperkte thee arrangement van 20 verschillende 
smaken.  
De moeite waard om eens een nieuw smaakje te 
proberen. 

HIGH TEA

Prijs per persoon   ! 23,95  

Huisgemaakte soep welke wordt opgevolgd door de 
bekende etagère van 3 etages met hartige en zoete 
hapjes. Voorbeelden zijn huisgemaakte muffins, 
scones, brownies, huisgemaakt gebak en verschillende 
sandwiches. 

HIGH TEA CARPE DIEM 

Prijs per persoon   ! 29,95 

Sprankelende wijn of verse jus  
Huisgemaakte soep. 
Opgevolgd door de etagère van 3 etages met hartige en 
zoete hapjes. Voorbeelden zijn huisgemaakte muffins, 
scones, brownies, huisgemaakt gebak en verschillende 
sandwiches met wat luxer beleg als bij de High Tea.

HIGH WINE of  HIGH BEER 

Prijs per persoon   ! 32,95 

Een ouderwetse tapasplank, huisgemaakte soep 
inclusief 3 glazen bier of wijn, of 2 speciaal bier. 
Tijdens de High Wine of Beer krijgt u een aantal 
zelfgemaakte tapas zoals een borrelbrood & een 
bruschetta.




