
tuincafé menukaart

Koffie /dubbele koffie     € 1,90 / 3,50
Espresso / dubbele espresso    € 1,90 / 3,50
Cappuccino       € 2,20
Koffie verkeerd      € 2,50
Latte macchiato      € 2,80
Thee        € 1,90
Verse muntthee-gember    € 2,99
Koffie het Tuincafé      € 3,99 

Latte caramel      € 2,99
Italian koffie      € 3,49
Warme chocomel      € 2,49
Warme chocomel met slagroom   € 2,99
Warme chocomel met baileys    € 4,99
Extra slagroom      € 0,50

Frisdrank       € 2,50

Smoothies       € 3,99

Verse jus d’orange     € 2,99

Goedemorgen ontbijt:      € 3,99

Hét tuincafé ontbijt:     € 5,50

warme & koude dranken

ontbijt gerechten

met een likeur, slagroom en lekkernij

keuze uit diverse soorten

pistolet, croissant, ham, kaas, roomboter, gekookt ei, jam en jus d’orange

pistolet, croissant, ham, kaas, roomboter, gekookt ei, jam, 
jus d’orange en koffie of thee

keuze uit diverse soorten



Broodje pulled chicken met coleslaw    € 7,99

Broodje bal uit de jus met garnituur en mosterd  € 7,99
Tosti ham/kaas       € 3,99
Tosti caprese, tomaat, mozarella en pesto   € 4,99
Tosti brie        € 5,99
Club tosti, pulled chicken, tomaat en bacon  € 5,99
Brie van de mat, noten tapenade en honing  € 4,99

Portie friet met mayonaise     € 2,49
Frikandel        € 1,99
Frikandel speciaal      € 2,49
Rundvleeskroket       € 1,99
Portie bitterballen van 10 stuks    € 4,99

Tosti ham/kaas       € 2,49
Pannenkoekje       € 3,99
Los zacht broodje       € 0,49

Broodje tonijn        € 6,99
Broodje carpaccio      € 7,99
Broodje eiersalade      € 5,99
Broodje bieslook roomkaas     € 5,99
Broodje brie       € 5,99
Broodje zalm       € 7,99
Broodje caprese       € 6,99
Broodje filet americain      € 6,75
Broodje gezond       € 5,99
Broodje hete kip       € 4,99

broodjes en tosti’s

frietjes en snacks

voor de kleintjes

baguette - oerbrood - italiaanse bol
saus naar keuze

Uitsmijter het tuincafé
 3 eieren met ham en kaas    € 7,99
Kroketten op brood      € 7,99
12-uurtje - soepje met twee sneetjes brood,
 kaas kroketje en een broodje gezond  € 7,99
Soep van de dag klein/groot             € 3,50 / 4,99

Saucijzenbroodje       € 3,99
Worstenbroodje       € 2,99
Kaasbroodje       € 2,99
Frikandelbroodje       € 2,99

Salade rundercarpaccio      € 10,50
Salade zalm       € 10,50
Salade brie        € 8,99

specials & salades


