
KOFFIE & THEE
Fausto’s koffie wordt gebrand 
door onze eigen branderij De 
Koffiemannen in Weesp.  Elk kop-
je koffie komt van versgemalen 
Specialty bonen en wordt bereid 
door ervaren barista’s.

KOFFIE MET MELK
Cappucino   3.0
Latte Macchiato  4.0
Koffie Verkeerd  3.5
Cortado   3.0
Espresso Macchiato 3.0
Chai latte   3.5
Flat White 3.5

KOFFIE ZWART
Espresso doppio  3.0
Lungo   2.5
Americano   2.8

KOFFIE KOUD
Iced Latte   4.0
Affogato   4.0

EXTRA
Espresso shot   +0.75
Soya or Oatmilk +0.75

THEE
Numi thee   2.75
Kruiden thee (Lokaal) 3.5
Verse munt thee  3.5
Verse gember thee  3.5



FRISDRANKEN
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.

FRIS
Fritz   2.8 – 3.5
 Kola, Kola light, Fanta, 

Trauben Schorle, Apple/
Cherri, Rabarber

Charitea    3.5
 Green, Black, Red
Lemonaid+   3.5
 Lemon of Bloodorange
Bundaberg Gingerbeer 4.0
Tonic    2.8
Spa rood   2.8
Verse jus 3.5
Appel / peren sap 2.8
Appel / vlierbessen sap 2.8
Chocomel   2.5
Fristi    2.5
Aanmaak Limo  1.0
Kraanwater  0.0

TAARTEN
Onze taarten worden samen met 
“Aan tafel bij Jonne” gemaakt. 
Naast een vast assortiment is er 
altijd wel een verrassende taart 
als special. 
Prijzen zijn vanaf 3.0 euro.

VAST ASSORTIMENT
Appeltaart
Bananenbrood
Choco-oreo taart
Dadeltaart
Halfwegkoek
Worteltaart



ONTBIJT (9:30 tot 11:00)
Speciaal voor onze vroege 
gasten serveren wij een heerlijk, 
gezond en voedzaam ontbijt!

Ontbijt de-luxe 12.5
	 Koffie	of	thee	naar	keuze,	

verse	jus,	croissant	met	
confiture,	bananenbrood,	
yoghurt	met	huisgemaakte	
granola	en	vers	fruit

Grote yoghurt  4.0
	 Met	huisgemaakte	granola	

en	vers	fruit.
Croissant  2.0

	 Met	jam.
Smoothiebowl   8.5

	 Smoothie	van	banaan,	
bessen	en	yoghurt	met	vers	
fruit,	granola	en	chia-zaad.

LUNCH (11:00 tot 16:00)
Onze tosti’s zijn inmiddels 
beroemd binnen en buiten 
Schoonhoven! Gemaakt van 
Waldkorn-desem brood van 
Bakkerij Kok. Met de keuze uit 
diverse soorten beleg. Speciaal 
voor de grote honger serveren 
we een heerlijke huisgemaakte 
Pasta Bolognaise.   
Weinig koolhydraten? Probeer 
één van onze salades. En 
natuurlijk kun je ook een heerlijk 
belegde boterham bestellen. 

TOSTI’S
Ham en/of kaas  7.5
Salami  7.5

	 Salami.	kaas,	&	
zongedroogde	tomaat.

Mozzarella 7.5
	 Mozzarella,	pesto	&	

zongedroogde	tomaat.
Tuna melt 7.5

	 Tonijn	en	kaas.
Geitenkaas + honing  7.5

	 Geitenkaas,	honing	&	
walnoot.

Geitenkaas + uienchutney  7.5
	 Geitenkaas	met	zoete	

uienchutney.

(Onze tosti’s worden geserveerd met een 
frisse groene sla)
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PASTA
Pasta Bolognaise  10.0

	 Spaghetti	met	
huisgemaakte	bolognaise	
saus,	Parmezaanse	kaas	en	
basilicum.

SOEP
Huisgemaakte soep 5.5

	 Soep	van	de	dag,	
geserveerd	met	brood.

SALADES
Salade zachte geitenkaas 8.0

	 Geserveerd	met	brood.	
Salade tonijnsalade  8.0

	 Geserveerd	met	brood.

BOTERHAMMEN
Twee dik gesneden Waldkorn-
desem boterhammen met:
Humus	en	gegrilde	groente	 6.5
Geitenkaas	+	uienchutney	 6.5
Oude	of	jong	belegen	kaas		 6.5
Huisgemaakte	tonijnsalade		 6.5
Nutella	of	Calve	pindakaas	 4.5	

(Onze boterhammen worden geserveerd 
met een frisse groene sla)



BIER
ALCOHOL VRIJ:
Radler 3.0

 Een fris drankje met citroen 
smaak.   

Heineken 0.0 3.0
 De vertrouwde smaak van 

Heineken pilsener, maar dan 
zonder alcohol.

Thrive    4.0
 Een licht IPA (fris zuur) bier-

tje met 10 gram eiwitten en 
BCAA vitaminen, perfect voor 
tijdens en na het fietsen.

Weihenstephaner weizener 5.0
 Een 0,5 liter alcoholvrij troebel 

ongefilterd witbier met een 
licht zoetje door het gist.

ALCOHOL VOL:
Belle-Vue kriek 4.0

 Een biertje gebrouwen met 
kersen sap. Zoet en zacht van 
smaak.

Hertog Jan pilsener 2.8
 Een zacht biertje met natuur-

lijke gisting. Iets pittiger dan 
een Heineken, en daarom 
lekkerder!

Vedett Extra Pilsener 3.75
 Een pilsener gebrouwen 

door de brouwers van Duvel, 
een pilsje met een licht zuur 
smaakje en wat extra pit!

Vedett Extra White   3.75
 Een witbiertje met een licht 

friszuurtje erin.

Vedett IPA 3.75
 Een bitter en fris-zuur biertje 

van hoge gisting.

Kwaremont blond 4.0
 Een pittig blond biertje met 

6.6 procent alcohol. 

Paulaner Hefe Weizener 5.0
 Een 0,5 liter ongefilterd troe-

bel witbier uit zuid Duitsland, 
fris met een klein beetje zoet.

Duvel 4.0
 Een Belgisch dubbel blond 

biertje van hoge gisting, net 
als Vedett een tikkie zuur.



BORREL(Vanaf 15:00 uur)

Bitterballen, vegaballen of   
groenteballen   6.0 - 12.0

(8, 12 of 16 stuks)

Chilli Cheese sticks  6.0 
(8 stuks)

Bittergarnituur  8.0
(12 stuks)

Bakje Friethuis friet 3.5
Met mayonaise en of ketchup.

Tortilla chips met dip  2.5
Met chilli-mayonaise.

Naturel chips met dip  2.5
Met kerrie-mayonaise.

Borrelplank  12.5
Kaas worst, olijven en nootjes.

WIJN
WIT:
Les cinq valles Chardonnay  4.0

Fles:    18.0 
 Een droge witte wijn met een  

iets zoete smaak.

Lanzos Verdejo  4.0
Fles:    18.0 

 Een droge witte wijn met een  
fris zure afdronk.

ROSE:
Cour des Dames Grenache 4.5 

Fles:    19.0 
 Frisfruitig met een smaak van 

aardbei en framboos.

ROOD:
Cour des Dames Malbec  5.0 

Fles:    22.0 
 Soepel en rond met een 

geurige afdronk en licht 
eikenhout.

Mocho Galego Signature  5.0
Fles:    22.0 

Rijpe fruittonen met een body
van eikenhout. 



ONZE FRIET
Onze friet komt van Friethoes en 
is vers! Gemaakt van de beste 
en meest geschikte aardappels 
van het moment. Onze friet 
wordt dagvers gesneden, 
voorgebakken en gekoeld en 
enkele minuten voordat ze op 
tafel komen nog afgebakken. 
Een “lange” of een “korte”, of 
soms met wat krokante kruimels. 
Dat is echte friet. Echt vers, eerlijk 
en zonder fratsen. 

ONS MENU 
(Alles wordt geserveerd met friet)

KAI’S BURGER 
De favoriet van onze barista 
Kai! Een 100% beefburger van 
grasgevoerd natuurvlees, 
cheddar, Kesbeke dill pickles, 
Lollo Bianco sla, vleestomaat, 
rode ui, bacon, Kai’s secret 
sauce en dat tussen een 
briochebroodje. 

AGNELLO BURGER 
Voor deze burger fietste Fausto 
een extra blokje om. Deze 100% 
lamsburger wordt geserveerd 
op Zuid-Europese stijl. Op een 
Italiaans broodje serveren we 
tzatziki, Lollo Bianco sla, de 
100% lamsburger, geitenkaas, 
vleestomaat, bacon en 
uienconfit.

U kunt een keuze maken uit 
hamburgers, saté, stoofvlees of 
een vegetarisch menu. Al onze 
gerechten worden geserveerd 
met heerlijke frieten van 
Friethoes. Naast onze maaltijden 
serveren we ook diverse 
bijpassende biertjes en heerlijke 
wijnen. Als afsluiter kunt u kiezen 
uit Panne Cotta met rood fruit, 
ambachtelijk ijs uit Haastrecht of 
een Affogatto.

ONS VLEES
Het vlees komt van “VOF Zorg 
en Natuur”. Grasgevoerd 
natuurvlees van eigen 
biologisch gecertificeerde 
runderen en schapen, die vrij 
rond lopen in natuurgebieden 
in samenwerking met 
Staatsbosbeheer. De saté komt 
van blije stressloze kippen die 
buiten lopen. Met inzet van 
de deelnemers van de zorg- 
boerderij.

15.0

15.0



DESSERTS
PANNE COTTA 4.0
Huisgemaakte panne cotta met 
een topping van rode bosvruch-
tensaus.

BOERDERIJS  3.0
Ambachtelijk ijs van ijsboerderij 
Koel-ijs uit Haastrecht. 

AFFOGATTO 3.5
Roomijs overgoten met een     
espresso.

DRANKEN
Bij lekker eten horen ook lekkere 
drankjes. Naast de frisdranken 
van Fritz, Bunderberg, Charitea 
en LemonAid serveren we 
ook diverse bieren zoals Hefe 
Weizen, Vedett wit, IPA en pils en 
Kwaremont. Of alcohol laag en 
0% bier. Wat dacht u van een 
frisse Verdejo of een zoetere 
Chardonnay. Een mooie volle 
rode wijn is onze Malbec uit 
Frankrijk. Van hetzelfde huis 
serveren we ook een heerlijk 
frisse rosé.

CHEESE BURGER 15.0
Klassieker met 2 soorten 
kaas.  Een 100% beefburger 
van grasgevoerd natuurvlees, 
Cheddar en Stolwijkerkaas, 
Kesbeke dill pickles, Lollo Bianco 
sla, vleestomaat, rode ui, bacon, 
Kai’s secret sauce en dat tussen 
een briochebroodje.

MEATLESS BURGER

Een 100% vleesvrije hamburger 
van Beyond. Lekker tussen een 
briochebroodje met Kai’s secret 
sauce, ijsbergsla, vleestomaat, 
kaas, schijfjes komkommer, 
Kesbeke dill pickles en rode ui.

SATE   16.5
Het geheim van een lekkere 
kipspies zit hem in de marinade. 
Geserveerd met satésaus, atjar 
en gebakken uitjes.

STOOFVLEES 16.5
Zoervleis van 100% grasgevoerd 
rundvlees minimaal 3 uur ge-
stoofd met, ui en diverse ingredi-
enten. Geserveerd met een frisse 
salade.

SALADE 8.0
Keuze uit zachte geitenkaas of 
tonijnsalade. 

15.0
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