
Koude dranken 

Coca-Cola    € 2,25 

Coca-Cola Light   € 2,25 

Coca-Cola Zero   € 2,25 

Fanta Sinas    € 2,25 

Fanta Cassis    € 2,25 

7-Up     € 2,25 

Chaudfontaine Rood   € 2,25 

Chaudfontaine Blauw  € 2,25 

Lipton Ice Tea    € 2,50 

Lipton Ice Tea Green   € 2,50 

Tonic     € 2,35 

Bitter Lemon    € 2,35 

Appelsap    € 2,50 

Sinaasappelsap   € 2,50 

Chocomel    € 2,35 

Fristi      € 2,35 

Heineken 0,0%   € 2,50 

Radler 0,0%    € 2,75 

Biologisch Sap van Schulp  € 2,50 
Appel, Appel-Vlierbes,  
Appel-Aardbei, Appel-Rabarber,  
Appel-Peer óf Tomaten 

     
Verse Jus d’ Orange   € 2,95 

 

Diverse Smoothies 400 ml  € 3,95 
Aardbei-Banaan, Mango-Banaan,  
Aardbei-Framboos, Ananas-Mango,  
Framboos-Mango óf Blauwe bessen 

 

IJskoffie met slagroom  € 3,95 
Onze smaken: Karamel, Hazelnoot,  
Amandel, Vanille of Chocolade 

 

Warme dranken 

Koffie      € 2,10 

Cappuccino    € 2,35 

Cappuccino Doppio   € 3,10 

Latte Macchiato   € 2,95 

Macchiato Karamel   € 3,50 

Macchiato Hazelnoot   € 3,50 

Macchiato Vanille   € 3,50 

Espresso    € 2,10 

Espresso Doppio   € 2,85 

Koffie Verkeerd   € 2,50 

Koffie Speciaal   € 3,25 
Onze smaken: Karamel, Hazelnoot,  
Chocolade , Amandel of Vanille 

Klets Koffie    € 3,50 
Karamel siroop, slagroom  
& stukjes kletskop 

Alle bovenstaande koffies zijn ook  
verkrijgbaar in decafé of met  
lactose-vrije melk, meerprijs € 0,15  
 
Warme chocomel    € 2,50 
Met slagroom             + € 0,60 
 
Warme chocomel speciaal  € 3,95 
Met slagroom ,karamel saus en minimarshmallow 
  

Bradley’s Thee   € 2,10 
Zie onze thee kaart 

Verse muntthee   € 2,95 
Met honing                      + € 0,25 

Potje bloementhee   € 7,50 
Ongeveer 4 kopjes 

Theeleuten    
Kopjes en theepot met 0,5l  € 3,95 
Kopjes en theepot met 0,75l   € 5,50 

Kannetje honing van de imker € 0,75 

 



Zoete lekkernijen 

Brusselse wafel    € 3,00 
Zie onze aparte kaart voor heerlijke toppings 

 
Huisgemaakte Apple crumble € 2,75 
Geserveerd in een weckpotje   
 
Huisgemaakte Appeltaart  € 3,25 
 

Diverse gebak    € 2,75 
Zie onze vitrine 
 

Gluten-/Lactosevrij Cakeje  € 1,75  
Glutenvrij gebakje   € 2,75 

Alle bovenstaande lekkernijen kunnen geserveerd 
worden met slagroom (niet lactose-vrij) + € 0,60 

 

IJscoupes 

Dame Blanche   € 4,95 
Vanille-ijs met warme chocoladesaus 

Dame Noir    € 4,95 
Chocolade-ijs met warme vanillesaus 

Kletskop coupe   € 4,95 
Vanille-ijs met karamelsaus en kletskoppen 

Coupe gemengd ijs   € 4,25 
Drie smaken ijs 

Kersenpolonaise   € 5,95 
Vanille-ijs met warme kersen 

Kinderijsje    € 2,95 
Bol ijs, spikkels en een kleine verrassing 

 
Alle bovenstaande ijscoupes worden geserveerd 
met slagroom! 
 

 

 

 

 

 

Hartige lekkernijen 

Worstenbroodje   € 2,50 

Saucijzenbroodje   € 2,50 

Kaasbroodje    € 2,50 

 

Tosti’s  

Tosti Kaas    € 3,75 

Tosti Ham/Kaas   € 3,95 

Tosti Hawaï     € 4,25 

met ham, kaas & ananas 

Tosti Pizza     € 4,50 

met ham, kaas, tomaat & Italiaanse kruiden 

Tosti Caprese    € 4,75 

met mozzarella, tomaat & pesto 

Tosti Zalm    € 5,75 

met gerookte zalm, kruidenkaas & rode ui 

Tosti Salami    € 4,75 

met salami, kaas en augurk 

Tosti Geitenkaas   € 5,75 

met geitenkaas, honing en spek 

 

Snacks 

Portie Bourgondiër bitterballen € 5,95 

8 stuks  

Broodje frikandel   € 3,00 

Losse frikandel    € 2,00  

Broodje Bourgondiër kroket  € 4,25 

Twee kroketten met brood   € 6,95 

Bourgondiër kroketten  

Losse Bourgondiër kroket  € 2,50  

Losse van Dobben groente kroket  € 2,50  

Broodje garnalen kroket   € 4,95 

met citroenmayonaise 

Losse garnalen kroket   € 3,50 

Onze tosti’s en snacks kunnen geserveerd worden  

met ketchup, curry of mayonaise + € 0,25 

 



Pistolets 

Gezond    € 5,75 
Ham, kaas, tomaat, komkommer & ei 

Jonge kaas    € 3,95 

Beenham    € 3,95 

Kruidenkaas     € 3,95  
met sla en komkommer 

Caprese     € 5,95 
met tomaat, mozzarella, rucola & groene pesto 

Carpaccio     € 7,25 
met rucola sla, pijnboompitjes & groene pesto 

Geitenkaas     € 6,25 
met sla, pijnboompitjes, spek & honing 

Brie      € 5,95 
met rucola, honing & walnoot 

Brie & rauwe ham   € 6,95 
met rauwe ham, rucola, honing & walnoot 

Gerookte zalm   € 7,25 
met rucola sla & kruidenkaas 

Eiersalade    € 4,95 
Huisgemaakte eiersalade met bieslook 

Tonijnsalade     € 6,25 
Huisgemaakt met appel, rode ui,  
bieslook & paprika 

 
In plaats van een wit pistolet kunt u ook kiezen  
voor een donkerbruine bol  + € 0,50. 
Glutenvrij broodje + € 1,00 

 

12 uurtje:    € 9,95 

Klein dag-soepje, Bourgondiër kroket, 
boterham met een spiegelei & 
boterham gezond 
 

 

 

 

 

 

Lekker warm 

Huisgemaakte soep   
met toast en kruidenboter € 4,50 
met pistolet & 2 spreads € 5,50 

Huisgemaakte gebonden champignonsoep    
 met toast en kruidenboter € 5,50 
 met pistolet & 2 spreads € 6,50 
 
Uitsmijter Ham/Kaas   € 6,95 
Uitsmijter Spek   € 6,95 
Uitsmijter Lekker Lunchen & Zo € 8,95 
Ui, champignons, tomaat, ham , kaas & spek 

Boerenomelet   € 9,95 
Ui, champignons, tomaat, ham , kaas & spek 

 
Pistolet Pikante Kip   € 7,25 
met sla, gebakken ui, paprika & chilisaus 

Pistolet met huisgemaakte kipsaté € 7,50 
met satésaus & kroepoek 

Pistolet warme beenham  
met beenhamsaus   € 5,95 
met gebakken ui & champignons € 6,95 

Warme Quiche geitenkaas   € 5,75 
met sla  

 

Salades 

Pikante kip    € 9,95    

met pijnboompitjes 
Carpaccio     € 9,95 
met pijnboompitjes, pesto & kaas 

Geitenkaas    € 9,95 
met pijnboompitjes, gebakken spek & honing 

Gerookte zalm   € 9,95 
met kruidenkaas 

Tonijnsalade    € 9,95 
Brie     € 9,50 
met honing & walnoten 

Caprese    € 9,50 
met tomaat mozzarella, pijnboompitjes & pesto 
 
Onze salades worden geserveerd met rauwkost, dressing,                                    
een pistolet en kruidenboter. 
 
 
 



Onze Specials 
 
High-tea    € 19,50 p.p. 
Diverse hartige & zoete hapjes 
(minimaal 2 dagen van te voren reserveren!) 
 
Kids High-tea    € 9,95 p.p. 
Alleen te boeken in combinatie met een  
volwassen High-tea 
 
Thee DeluXe    € 9,50 p.p. 
Onbeperkt luxe thee en diverse petit fours 
en huisgemaakte mini Apple crumble 
(minimaal 2 uur van te voren reserveren!) 
 
 

Voor onze kleine gasten tot 10 jaar 

Glas ranja     € 1,50 

Ranjaleuten  

Kopje en theepotje met 0,25l ranja € 2,95 

Kopje en theepotje met 0,5l ranja € 3,50 

Kindercappuccino    € 1,50 

Opgeschuimde melk en hagelslag 

 

Zelf cakeje versieren    € 2,95 

met spikkels en slagroom en kleine verrassing 

Kids tosti met alleen kaas   € 2,95 

 

Kids bammetje    € 2,50 

Boterham, boter en keuze uit: kaas, jam,  

hagelslag of pasta 

 

Kinderijsje    € 2,95 

Bol ijs, spikkels en een kleine verrassing 

 
 
 

 
 
 
 

Wist u dat? 
 

• U bij ons ook broodjes kunt afhalen voor thuis of voor op 

het werk? 

• Wij ook kinderfeestjes voor u kunnen organiseren? 

• Ook leuke cadeaubonnen hebben voor een leuke high 

tea of lunch? 

• Ook glutenvrije producten hebben in ons assortiment? 

• Ook koolhydraat arme suggesties hebben voor u? 

• Workshop op maat kunnen geven voor u, voor uw 

collega’s of vrienden? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allergieën 
Wegens gebruik van wisselende producten  
kunnen wij helaas geen kaart met informatie 
over allergenen verstrekken. Heeft u een  
allergie dan kunt u dit bij ons aangeven en  
wij hopen u dan toch iets te kunnen  
aanbieden. 
Excuses voor het eventuele ongemak! 
 



 

 

 

 

 

 


