
Menu
• Dagverse soepen per liter         € 10,- 
• Quiche           

- spinazie, geitenkaas en zongedroogde tomaatjes     € 19,50
- lorraine             € 19,50
- zalm en prei           € 21,50

• High tea (3 gangen: sandwiches, scone en zoete lekkernijen)   € 20,-
• Kinder high tea (3 gangen: sandwiches, muffi  n en zoete lekkernijen)  € 15,-
• Afternoon tea (2 gangen: scone en zoete lekkernijen)    € 13,50 

    
• Taarten 

klein (4-6 pers.)           € 13,50
midden (6-8 pers.)           € 20,- 
groot (10-12 pers.)           € 25,-

- Appeltaart
- Frambozen - bavarois
- Worteltaart
- Citroen merengue
- Chocolade taart van Ottolenghi
- Sticky toff ee
- Frambozen - amandel
- Cheesecake / citroen cheesecake *
  * Supplement frambozen / witte chocolade € 3,50

Indien mogelijk graag 24 uur van te voren bestellen bij 
joekevannorde@planet.nl of  mobiel 06-50 50 82 74

Flesje Prosecco erbij?
€ 13,50



“Wachtkamer klassiekers”
• Smoothies per halve liter       € 8,- 

- Powershake met verse sinaasappelsap, banaan en rode vruchten   
- Organic sunshine smoothie met sinaasappelsap en exotisch fruit 

• Lekker voor op brood of  bij de borrel:
- Huisgemaakte tonijnsalade       € 4,75 (250 gram) 
           € 9,-    (500 gram)
- Zachte geitenkaas met een compote van gekarameliseerde 
  ui, gember en honing       € 6,75 (250 gram)
- Dunne spinazie-omeletwrap gevuld met gerookte zalm 
  en een frisse witte wijn-dragonsaus        € 7,50

 
• Honing mosterd dressing voor bij een salade,  € 7,50 (per 500ml)

• Supplement voor 3 verschillende soorten broodjes   € 3,50
van onze bakker 

Indien mogelijk graag 24 uur van te voren bestellen bij 
joekevannorde@planet.nl of  mobiel 06-50 50 82 74

Iemand blij maken? 
Je kan bij ons ook cadeaubonnen kopen! 
Altijd fi jn om naar iets gezelligs uit te kijken!

Kadobon voor
 een heer

lijk lunch of
 

high tea te
r waarde v

an ……… 

* Deze bon is in te leveren: 7 dagen per week, van 10.00u tot 12.00u en van 15.00u tot 17.00u.
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