GEKOELDE FRISDRANKEN
20cl
33cl
€ 2,20 € 3,50
Melk
Karnemelk
Optimel
Red bull
Verse jus d ‘Orange
Smoothie’s
Fruitwater
Slush puppie
Slush puppie groot

€ 2,50		
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,25
€ 3,25
€ 1,95
€ 1,95
€ 3,50

ALCOHOLISCHE DRANKEN
Heineken bier 0,30 cl.
Flesje Rose
Flesje witte wijn
Flesje Rode wijn

€ 2,75
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25

COFFEE
Koffie
Cappuccino
Espresso
Latte macchiato
Koffie verkeerd
Dubbele espresso
Panna (koffie met slagroom)
Grote koffie
Decafé tegen meerprijs
Warme chocomel
Warme chocomel + slagroom
IJskoffie

€ 2,20
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,75
€ 2,40
€ 2,75
€ 2,60		
€ 3,95
€ 0,25		
€ 2,95
€ 3,25
€ 3,50

(Vers bereidde ijskoffie met smaakje naar keuze)

COFFEE SPECIALS

Keuze uit: vanille, karamel, tiramisu, hazelnoot,
amaretto, macadamia, kaneel, speculaas en
witte chocolade

Latte macchiato special
Cappuccino special
Koffie special

€ 3,00
€ 2,65		
€ 2,45

ALCOHOLISCHE COFFEE’S
Irish coffee (met whisky)
Italian coffee (met Disaronno)
Spanish Coffee (met Tia Maria)

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

TEA
Kop thee
Pot thee
Verse munt thee

HIGH TEA

€ 2,10
€ 3,25
€ 2,75
p.p.€ 15,95

Onze High tea bestaat uit onbeperkt thee.
(incl. verse munt thee). Daarbij ook zoete en
hartige gerechten. Denk hierbij aan: bonbons,
macarons, brownies, soesjes maar ook diverse
sandwiches/broodjes o.a. zalm, caprese, gezond
en brie.

Wilt u iemand verrassen?
Wij hebben ook waardebonnen
voor high tea’s!

WARM/HARTIGE GERECHTEN
Kipsaté broodje
frikandellen broodje
Kaas broodje
Saucijzenbroodje
Bittergarnituur 8 mini snacks met saus
Bitterballen 8 bitterballen met saus
Tapas Plate
Schaal met diverse hapjes voor 2 pers.

GEBAK

Appel-kaneel taart
Huisgemaakte cheesecake
Huisgemaakte kwarktaart
Divers bakkersgebak
Extra slagroom

ZOETE GERECHTEN
Diverse muffins
Diverse donuts
Cake

€ 2,75
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 3,95
€ 3,95

€ 7,95

€ 2,75
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,75
€ 0,50

€ 2,00
€ 1,50
€ 1,25

SOEP VAN DE DAG
Dagelijks wisselend, vers bereid

€ 3,95

(met stokbrood en kruidenboter)

MAALTIJDSALADE’S (KOUD)
standaard met sla, rauwkost, voorgekookte pasta & stokbrood met roomkaas

Gerookte kip kip, ananas, walnoten, whiskysaus
Italiaans mozzarella, pesto, tomaat, parmezaanse kaas
Zalm zalmreepjes, komkommer, ei, honing-mosterdsaus

€ 10,95
€ 10,95
€ 11,95

TOSTI’S (3 plakken brood)
Tosti Kaas
Tosti Ham-Kaas
Tosti Salami-Kaas

€ 3,50
€ 3,75
€ 3,75

TOP TASTE TOSTI’S (3 plakken brood)
Tosti Brie
Tosti Zalm
Tosti Hawaï
Tosti Pizza salami, kaas, pizza saus, paprika, & ui

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,50
€ 4,95

SANDWICHES
Societea Club Sandwich roomkaas, gerookte kip, ei, tomaat en bacon
€ 5,75
Queens Club Sandwich roomkaas, gerookte zalm, komkommer en ei
€ 6,25
Club Sandwich Gezond roomkaas, ham/ kaas, ei, tomaat en komkommer € 5,75

PANINI’S
Traditional Panini oude kaas en ham
Omelet panini ei, bacon en kaas
Italian Panini tomaat, mozzarella en pesto
Queens Panini roomkaas, zalm en honing-mosterd-saus
Kings Panini kaas, ui, gehaktbal en honing mosterdsaus
Vlam Panini pittig gehakt, kaas en chilisaus

€ 5,50
€ 5,95
€ 6,25
€ 6,25
€ 6,50
€ 6,25

UITSMIJTERS
Ham en/of kaas 		
Spek 		
Societea 3 plakken brood, ham, kaas, tomaat, champignons en ui
12 uurtje kop soep, kroket op brood, ham/kaas/spiegelei op brood

€ 6,25
€ 6,25
€ 7,25
€ 8,50

OMELETTEN
Ham of kaas 		
Ham en kaas 		
Boerenomelet diverse groenten, champignons, ui en spekjes

€ 6,25
€ 6,50
€ 7,95

BROODJES
Standaard op witte baguette, tegen meerprijs € 0,50 op Korn- of Italiaanse bol

Filet American 		
Martino filet American, ei ,augurk, snipper ui en martino saus
Tonijn verse tonijnsalade 		
Brie brie, honing en walnoten 		
Gezond ham, kaas, ei, tomaat en komkommer
Broodje zalm gerookte zalm, roomkaas en komkommer
Eiersalade verse eiersalade 		
Broodje jonge kaas 		
Broodje ham 		
Broodje oude kaas 		

€ 5,50
€ 5,95
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 6,95
€ 5,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,75

WARME BROODJES
Standaard op witte baguette, tegen meerprijs € 0,50 op Korn- of Italiaanse bol

Ambachtelijke ham warme ham met honingmosterd-saus
Beefreepjes beefreepjes, ui, champignons, paprika en sojasaus
Pikante kip kip, ui, champignons, paprika, ananas en chilisaus
Hawaï ham, ananas, kaas 		
Kip Shoarma shoarma, paprika, ui en knoflooksaus
Varkensrollade varkensrollade met whiskysaus
Mexicano Mexicano, ui, paprika en chilisaus

€ 6,25
€ 6,50
€ 6,50
€ 5,95
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

SCHOTELS
2 kroketten met friet of brood
2 Frikandellen met friet of brood
2 kaaskroketten met friet of brood
Gehaktbal met friet of brood
Kipsaté met friet of brood kroepoek, satésaus en gebakken uitjes
Broodje kipburger met friet met augurk, bacon, speciaal-saus
Broodje hamburger speciaal met friet
Big American burger met friet

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 6,95
€ 6,95

Hamburger, ketchup, sla, ui, tomaat, augurk, bacon, kaas en gebakken ei

€ 8,50
€ 7,50

Loempia speciaal met friet ham, satésaus en een gebakken ei

WARME SCHOTELS
standaard met frietjes. Tegen meerprijs € 1,- met gebakken aardappelen

Boeren schnitzel varkensfiletschnitzel met champignons, ui en spekjes
Saté van de haas varkenshaas saté met kroepoek, satésaus
Kogelbiefstuk keuze tussen licht en doorgebakken kogelbiefstuk
Kip Shoarma pitabroodje met kipshoarma, knoflooksaus
Panga filet zachte witvis met huisgemaakte remoulade saus
Varkenshaasmedaillons met champignon-roomsaus

€ 10,95
€ 11,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 11,95
€ 11,95

KINDERMENU’S
Met drinken en een verassing (t/m 8 jaar)

Kipnuggets met frietjes en mayonaise
Frikandel met frietjes en mayonaise
Kroket met frietjes en mayonaise
Poffertjes of pannenkoek

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

PANNENKOEKEN
Naturel
Appel
Spek
Kaas
Societea met champignons, ui, spekjes

€ 7,50
€ 8,50
€ 8,25
€ 8,25
€ 8,95

WRAPS
Noorse wrap roomkaas, gerookte zalm, en komkommer
Warme Kip wrap kip, paprika, champignons, ui, ananas en chilisaus
Warme Griekse wrap kip-shoarma, paprika, ui en knoflooksaus

Voor Allergieën
of wensen kunt
u terecht bij
1 van onze
medewerkers.

€ 6,25
€ 6,95
€ 6,95

