Koffie, thee en taart

Koffie, thee en taart

Fausto’s coffee wordt gebrand door onze
eigen branderij De Koffiemannen in Weesp. Elk kopje koffie komt van versgemalen
Specialty bonen en wordt bereid door ervaren barista’s. Onze melk is vers en vol.

Overig
Chai latte – Chai tea en melk. Opgeschuimd. Zoet en spicy
Iced latte – IJskoude latte met Cascana koffiebes siroop
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Zwarte koffie
Ristretto – Klein, ijzersterk en intens. Maximale extractie
Espresso doppio – Pure koffie, krachtig en optimale
smaaksensatie
Americano – Espresso aangevuld met heet water. Als espresso
net te krachtig is
Long Black – Heet water aangevuld met espresso
Lungo – Lang doorgelopen koffie, volle smaak, ons “bakkie”

Chocolademelk – Warm of koud maar wel de echte natuurlijk
Fristi - Misschien net te veel suiker maar wel erg lekker
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Ontbijtje (tot 10.30)
koffie of thee naar keuze met croissant en verse jus
Croissant met boter en jam

5.5
1.30

Groot ontbijt (op verzoek, even reserveren)
Koffie, thee, verse jus, broodjes, croissant, yoghurt met vers
fruit

v.a. 12.5

Zwarte koffie met melk
Cappuccino – Espresso met melk en heerlijk melkschuim
Latte Macchiato – Warme melk, espresso en melkschuim
Flat White – Voor wie cappuccino wel iets sterker mag
Cortado – Spaans voor espresso met warme melk
Espresso Macchiato – Espresso met geschept melkschuim
Koffie verkeerd – Espresso met veel warme melk
Affogato – Fausto’s ijskoffie. Vanilleroomijs overgoten met een
warme espresso
Extra shot espresso – Voor de liefhebber die iets meer
koffiesensatie verlangt
Thee
Numi thee – Thee zonder kunstmatige geur-, kleur- en
smaakstoffen
Verse munt, gember of kruidenthee – Een tuintje in je glas
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Taart
Onze taarten zijn zoveel mogelijk “huis” gemaakt of gemaakt door thuisbakkers. Dat
maakt dat we een wisselend aanbod hebben. Kijk even op onze taartentafel of vraag de
barista. Taarten zijn vanaf 2.6
Appelpuntje van Arie – Bakker uit Lopik, traditioneel en lekker zonder noten
Grootmoeders appeltaart – Huisbakker Jonne
Huisgemaakte dadeltaart – Zoet zonder suiker, veel energie
Choco-Oreo taart van Luc – 2e Prijs bij “Heel Schoonhoven bakt”. Alleen bij ons!
Carrotcake van Yvon – Omfietstaart. Eenmaal geproefd wil je niet anders Cheesecake van
het huis – Traditioneel lekker met blauwe bessen
Anne’s Brownie – Echte Belgische chocolade met nootjes
Walnoot-boterkoek van Evelien en Gerda – gevuld met walnoot en karamel
Haver/Cranberry koek – Onze halfweg koek waarmee je thuiskomt

Frisdrank, wijn en bier

Lunch

Onze frisdranken en sappen zijn zoveel mogelijk biologisch en bevatten minder
ongezonde stoffen. En met het drinken van Charitea of Lemonaid+ steunt u een goed
doel.

Vanaf 11.00 uur

Frisdranken
Fritz
Charitea
Lemonaid+
S. Pellegrino
Spa rood
Limonade
Schoonhovens kraanwater

Kola met uitsluitend duurzame
Ingrediënten
Groene, zwarte of rooibos icetea
Lemon, bloedsinasappel of maracugna
Tonic
Water met bubbels
Groot of klein glas met een rietje.
Vers in glas of karaf
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Ons brood wordt geserveerd met veldsla, tomaatjes, zonnebloempitjes en naar keuze
mosterd, pesto of tomatentapenade, tot stand gekomen samen met Jan Dros groenten en fruit

Sappen
Verse jus
3 Sinaasappels, versgeperst.
Appel-perensap van de Lekbongerd Biologisch, Schoonhovens en lekker
Appel-Vlierbessensap – Van Schulp
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WIJN, BIER EN APERITIVO
Goed glas Franse of Italiaanse wijn (rood / wit / rosé)
Vedett, Blond, IPA, Extra White
À Bloc Bicycle Bier
Seizoensbier
Alchohol vrij bier
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BROOD
Twee dik gesneden licht meergranen boterhammen met:
• Huisgemaakte hummus en gegrilde groente
• Belegen geitenkaas en zoete uienchutney
• Oude of jong belegen boerenkaas
• Boerenham
• Nutella of Calvé pindakaas
Sandwich met:
• Huisgemaakte tonijnsalade
• Zachte geitenkaas en tomatentapenade

TOSTI’S
Ham en kaas (of alleen kaas)
Mozzarella, pesto, zongedroogde tomaat
Tuna melt (tonijnsalade, kaas)
Salami, kaas, zongedroogde tomaat
Geitenkaas, honing, walnoot
Geitenkaas met zoete uienchutney
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Soep van de dag (wij zullen u vertellen welke soep er is)

5.5

Salade geitenkaas of tonijn met: veldsla, gegrilde groente,
zongedroogde tomaatjes, walnoot en dressing
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