Koffie
-

Zwarte koffie

-

‹ Tip

Espresso

-

2.8

3.7

2.8

3.7

4.6

2.8

3.7

4.6

Espresso Macchiato

3.0

4.0

5.0

Cortado

3.0

4.0

5.0

3.2

4.2

5.2

Kokos Cappuccino

3.6

4.6

5.6

Soja Cappuccino

3.6

4.6

5.6

-

Cappuccino

-

‹ Tip

-

Flat White

‹ Tip		4.0

-

Caffè Latte		3.4

4.4

Haver Latte

4.8

-

		3.8

Latte Macchiato			4.0

-

Caffè Mocha (Bianco)		

4.2

5.2

-

Special coffees
Latte Macchiato 43

7.0
Latte macchiato met Licor 43.

-

Irish Coffee

7.0
Whiskey, rietsuiker, koffie en slagroom.
-

Warme chocolademelk met Bailey’s

7.0
Huisgemaakte chocolademelk met Bailey’s en slagroom.

-

+0.6
o.a. Hazelnoot, vanille, karamel, chocolade

Slagroom

Verse muntthee

-

> Zwarte thee
> Rooibos thee

Verse gemberthee

-

3.3

Chai Latte

4.0
Indian Chai thee met warme melk
in een cafetière.

+0.6

Plantaardige dranken
Soja, amandel, kokos, haver

+0.4

Smoothies

6.5
Romige biologische yoghurt met
crunchy muesli, vers fruit en honing.
Yogurt e Noci 6.5
Romige biologische yoghurt met
crunchy muesli, noten, chocolade
en honing.

4.5
Vers bereid met fruit en appel-perensap
> Aardbei en banaan
> Perzik, passievrucht en mango
> Açai, aardbei, bosbes en mango
> Spinazie, mango, ananas en banaan
Appel-perensap 3.0
Jus d’orange 3.5 / 4.5
Vers geperste sinaasappelsap
Sanpellegrino 3.2
Bruisende fruitdranken uit Italië
> Sinaasappel
>		Bloedsinaasappel
> Tonic
> Citroen
Mineraalwater 2.8
> Acqua Panna (plat)
> S.Pellegrino (bruisend)
Diverse frisdranken v.a. 2.8

Brunchplank voor twee

17.0

Plank vol heerlijkheden om je dag samen goed
te beginnen; croissant, jam, kaas, brood,
Italiaanse ham, gekookt ei en yoghurt met vers fruit.

Kip & Bacon

Berry Chai Latte 5.0
Onze latte gezoet met blauwe bessen
en de lichtkruidige smaak van chai thee.
Pumpkin Spice Latte 5.5
Latte met de verwarmende smaken
van pumpkin en speculaas, met een
heerlijke toef slagroom.
Apple Pie Oat Cappuccino 5.0
Cappuccino met haverdrink en de
smaak van grootmoeders appeltaart,
een Hollandse klassieker.

Iced Cappuccino

8.5
Pompoen hummus met een kleurrijke mix
van geroosterde groenten, gemengde sla en
wasabinootjes.
Gerookte Zalm 9.9
Broodje met zalm, roomkaas, gemengde
sla, kappertjes, tomaat, rode ui en
balsamicodressing.

Flatbreads

Italiaanse Tosti

Traditionale

Klein 7,9 / Groot 13.9
Roomkaas-tomaatspread met Italiaanse ham,
rode ui, tomaat en geraspte mozzarella.
Vegetariano Klein 6.9 / Groot 12.9
Muhammara (spread van paprika, granaatappel
en walnoten) met een lekkere groentenmix en
geraspte mozzarella.

7.0
Drielaagse tosti met Italiaanse ham,
mozzarella, pecorino kaas en tomaat.
Croque Kaas 6.5
Tosti met kaas, roomkaasspread en
tomatensalsa.
Tuna Melt 7.5
Classic Gegrild broodje met huisgemaakte
tonijnsalade, tomaat en gesmolten mozzarella.

Specials

Salade Zalm

Soep van de dag

11.5
Rijkgevulde salade met gerookte zalm, rode
ui, kappertjes, tomaat en croutons.
Salade Kip 10.0
Salade met kip, sla, crispy bacon, pomodori,
rode ui, pecorino kaas en croutons.

Lunch Compleet

UITGEBREID

5.0

Grilled

Salade

_

4.0
Voeg je favoriete smaak toe +0.5

Hummus & Veggies

9.5
Broodje met kip, little gem sla, rode ui, tomaat,
crispy bacon en rode uiensaus.
Carpaccio 8.9
Classic Dunne plakjes carpaccio met sla,
pijnboompitten en grana padano.
Caprese 7.9
Classic De klassieke combinatie van
buffelmozzarella, tomaat en pesto.

IJskoffie & ijsthee

-

Met slagroom en karamelsaus
Shaken Ice Tea 3.0
> Green & Lime
> Lemon
> Peach

Broodje van roomboter
croissantdeeg met omelet, kaas
en mosterd mayonaise.
Lekker met bacon +1.0

Broodjes

-

Iced Caramel Macchiato

GO_ED

6.0

Lunch

3.7
Huisgemaakt van Belgische chocolade
en opgeschuimde warme melk.
In de smaken zacht puur of romig wit.
_
LEKKER MET
SLAGROO
_ M +0.6

-

BEGIN
JE DAG

-

Koffie specials

3.3

Sappen & fris

Siropen

-

-

3.0

Yogurt e Frutta

Warme chocolademelk

Thee

-

-

-

-

Omelet
Croissant Roll

2.0

Croissant
met jam of kaas

Heerlijk verwarmend

Dranken

-

-

-

4.0
Traditionele naturel cheesecake. Heerlijk zachte
roomkaas en ricotta crème op een biscuitbodem.
Tiramisù al Mascarpone 4.4
Deze echt Italiaanse klassieker is vol van smaak,
romig en traditioneel bereid met espresso en likeur.
Appeltaart 3.8
Op ambachtelijke wijze bereide taart met verse appels,
rozijnen en kaneel.
Rockslide Brownie 3.8
Met botercaramel, stukjes brownie en geroosterde pecannoten.
Red Velvet 4.4
Traditionele Amerikaanse taart. Smeuïge cake met chocolade en
afgewerkt met witte chocolade en roomkaas.
Carrot Cake 4.4
Zachte en luchtige taart met wortel en romige crème van roomkaas.

2.9
> Groene thee
> Witte thee
> Infusie

Extra’s

Croissant

4.0
Friszachte citroentaart met room en luchtige meringue.

Blend Tea

-

-

Citroen Meringue taart
Cheesecake New York

Americano

_

Ontbijt
-

-

Ristretto		3.7

-

Patisserie
-

_

LEKKER MET
SLAGROO
_ M +0.6

GENI_ETEN

6.5
Vraag naar ons wisselende aanbod.

11.5

Uitgebreid genieten van onze heerlijke Italiaanse tosti
met een verse jus d’orange en een warme drank
(solo espresso, cappuccino, zwarte koffie of thee).

= Vegetarisch /

= Veganistisch

Onze producten kunnen allergenen bevatten. Heb je een allergie of een dieetwens zoals glutenarm?
Informeer naar de mogelijkheden.

Wijn & bier

Bitterballen

Scaia Bianca Tenuta Sant’Antonio

Pizza’s

-

Margherita

Veneto, Italië
Garganega, Chardonnay, Trebbiano
Acacia I Jasmijn I Ananas I Grapefruit I Bloemig
4.3 21.5
Fruitige rosé met een uitbundig aroma van rozen en frambozen.
De smaak is gebalanceerd en fris met opwekkende zuren.

Veneto, Italië
Rondinella
Rode rozen I Frambozen I Kersen | Fris

Scaia Rossa Tenuta Sant’Antonio		

RODE WIJN
-

7.0
Tomatensaus, mozzarella en oregano.
Prosciutto 9.0
Tomatensaus, mozzarella, prosciutto,
parmezaanse kaas en rucola.
Quattro Formaggi 8.5
Tomatensaus, mozzarella, gorgonzola,
pecorino en parmezaanse kaas.
Funghi 8.5
Tomatensaus, mozzarella en champignons.
Vegetariano 9.0
Tomatensaus, mozzarella, paprika,
ui, champignons en olijven.
Tonno 9.0
Tomatensaus, mozzarella, tonijn,
ui, kappertjes en olijven.

4.3 21.5
Lente in een glas, zo is deze wijn te omschrijven. Deze Scaia bekoort
zowel Chardonnay als Sauvignon Blanc fans, één slok en je bent verliefd.

Scaia Rosato Tenuta Sant’Antonio

ROSÉ
-

(8 stuks) 6.5
Rundvlees bitterballen met een knapperige
krokante korst en smeuïge vulling van rundvlees.
Nacho’s 6.0
Nacho’s, cherrytomaatjes, mozzarella, pesto,
crème fraiche, basilicum en olijven.
Schaaltje olijven 2.5

WITTE WIJN
-

-

Doppio Grande Groningen | 11.21

Borrelhapjes

4.3 21.5
Een heerlijk sappig glas wijn die zich uitstekend laat combineren
met onze lunch en borrelhapjes.

Toscane, Italië
Corvina
Rode rozen I Zwarte bes I Pruim | Framboos I Zachtromig

Pilsener

-

Birra Moretti

Cider

← van de ta

Pilsener, fris karakter, subtiel
bittere afdronk. Alc. 4,6%
(20cl) 2.9 / (40cl) 4.9
-

p!

Krachtig & Blond

-

Affligem Blond

4.0
Abdijbier met een kruidig, citrus aroma
en een vleugje vanille. Affligem Blond
heeft een diepe smaak en een lichte
frisse afdronk. Alc. 6,8%
Affligem Tripel 4.5
Abdijbier met intense aroma’s van
mout en rijp fruit. Een karaktervol bier
met een rijke smaak en een fijnbittere
afdronk. Alc. 9%
Lagunitas IPA 4.2
Hét boegbeeld in z’n soort. Prachtig
gebalanceerde citrustonen, lichtzoet
en gecombineerd met een
frisbittere zachte afdronk. Alc. 6,2%
-

Rijk & Donker

-

Affligem Dubbel

4.5
Abdijbier met een kruidig aroma van
kruidnagel en karamel. Het heeft
een zachtmoutige smaak en een zoet
karakter. Alc. 6,8%
-

Laag-alcoholisch

-

Amstel Radler

3.5
Radler is de verfrissende mix van
Amstel bier en citroenwater. Alc. 2%

-

Apple Bandit
Juicy Apple 3.5

Frisse appelcider met een zachte,
fruitige smaak. Alc. 4,5%
-

Fruitig & Fris

-

Affligem Belgisch Wit

4.5
Een verfrissend witbier gekruid met
sinaasappelschil en koriander. Het
heeft een zachte, rijke smaak en is
verrassend doordrinkbaar. Alc. 4,8%
Desperados 4.2
Een frisse Lager. Gebrouwen met
tequila aroma, door dit aroma heeft het
bier een vrij zoete smaak. Alc. 5,9%
Brand Weizen 3.5
Gebrouwen volgens traditioneel Beiers
recept. Fris met zachte afdronk. Alc. 5,0%
-

Alcoholvrij

-

Birra Moretti Zero

3.5
Moretti Zero is een alcoholvrij bier met
een delicate subtiel bittere smaak. Alc.
0%
Amstel Radler 0.0% 3.5
De verfrissende mix van alcoholvrij
Amstel bier en citroenwater. Lekker op
elk moment van de dag. Alc. 0%
Affligem Blond 0.0% 4.0
Een alcoholvrij Belgisch blond abdijbier
met een rijke smaak, een zachte
fruitigheid en een mild bittere afdronk.
De beleving van speciaalbier, maar dan
zonder alcohol. Alc. 0%
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