
Proost en 
eet smakelijk!



Passie voor koffie
Onze medewerkers stellen voortdurend de 

koffiemolens bij en proeven iedere dag wat 

zij maken. Elke koffie wordt ambachtelijk en 

met veel liefde gemaakt. Bij drukte kan dit 

soms wat langer duren. Alvast bedankt voor 

uw begrip.

Maison Blanche Dael
De koffie die wij schenken komt van het 

prestigieuze Maison Blanche Dael: het 

authentieke Maastrichtse familiebedrijf dat 

al sinds 1878 bestaat en voorop loopt als 

het gaat om kwaliteit. Er zijn natuurlijk heel 

wat smaakkenmerken van toepassing op 

koffie: zwaar, fruitig, bitter, zuur, rokerig, zoet, 

zacht of aards. Bij Blanche Dael gebruiken ze 

uitsluitend Arabica koffie van topkwaliteit, 

een koffie die gekenmerkt wordt door milde 

en complexe smaken.

Verse thee
Geen koffieliefhebber? 

Probeer dan eens één van 

de verse theesoorten! 

Van “Droum vaan 

Mestreech” tot Ceylon, onze 

medewerkers vertellen u 

graag welke theesoorten er 

in het assortiment zijn. Ook 

de verse muntthee is een 

ware aanrader: heel gezond 

en fantastisch lekker!



Koffie 
Koffie • Versgebrand door Maison Blanche Dael € 2,00

Espresso • Kort en pittig Italiaans € 2,00

Cappuccino • Heerlijk klassiek! € 2,40

Caffè Latte • Koffie met warme melk € 2,30

Latte Macchiato • Met espresso bevlekte melk € 2,40

Caffè Macchiato • Met melk bevlekte espresso € 2,30

Caffè Doppio • Dubbele espresso € 3,15

Specialiteiten
Koffie van de maand € 3,45

Extra pittige cappuccino € 2,95

Heavenly Hazel (normaal of light) € 3,10

Caffè Caramelli (normaal of light) € 3,10

Caffè Canelle € 3,10

Caffè Butterscotch € 3,10

Caffè Amaretto € 3,10

Cappuchillo • IJskoffie met verse slagroom € 3,45

Variaties 
Décafé • Uw koffie zonder cafeïne + € 0,20

Light (0% vet) • Met 0% vet melk  + € 0,20

Slagroom  + € 0,65

Overige warme dranken
Thee (diverse smaken)  € 2,00

Warme chocolademelk (puur of wit) € 2,30





24 soorten verse thee 
Groene Thee 
1001 Nacht  Groene en zwarte thee op smaak gebracht met bloemen en tropische vruchten. 

Japanse kers  Japanse sencha thee met traditionele kersenaroma met vegetale smaak. 

Chinese sencha  De bekende groene thee uit China. Pure sencha thee.

Jasmijn green  Grofbladige Jasmijnthee die minder lang is gefermenteerd.

Sencha green De groene Sencha combineert geweldig met het frisse en fruitige van lemongras.

White delight Mélange van witte en groene theeblaadjes, op smaak gebracht met vruchten en kruiden.

Kruiden Thee 
Kamille  100% pure kamillebloemen, verzachtend voor de maag. Intens en natuurlijk.

Pepermunt  Opwekkende en verfrissende extractie op basis van 100% muntblaadjes. 

Sterrenmix  Fris, kruidig en een lichte dropsmaak. Venkel, pepermunt, steranijs & zoethout.

Avondkruiden  Rustgevende combinatie van kruidige en fruitige smaken zonder theïne.

Bamboe Fruit  Witte thee met jonge bamboeblaadjes, gearomatiseerd met zoete smaken. 

Zwarte Thee
Afternoon Een krachtige zwarte thee gecombineerd met Lapsang Souchong. 

Ceylon golden Een smaakvolle, krachtige thee met een geraffineerd garden karakter en rijke smaak. 

Luxury blend  Huismelange van Blanche Dael met Darjeeling Superieur, Ceylon en Assam Monabari. 

Kaneel Zwarte thee, gearomatiseerd met kaneelstukjes. 

Earl Grey  Traditioneel Engelse, opwekkende Ceylonthee gearomatiseerd met bergamotolie.

Citroen  Zwarte thee, gearomatiseerd met gedroogde citroenschillen.

Us leef vruike  Natuurlijk, zoetige en zachte zwarte thee waarin je duidelijk karamel herkent. 

Rooibos Thee
Rooibos naturel 100% pure Rooibos: mineraalrijk, geen theïne en weinig tannines. Bevat antioxidanten.

Fruit Thee
Droum vaan Mestreech Fijne, zwarte thee met vruchten en bloemen. Een subtiele theespecialiteit! 

Frambozenmix  Gecombineerd gedroogd fruit met een hoofdrol voor frambozen. 

Pure apple  Gedroogde appelstukjes-thee. Onmiskenbare appelsmaak. Zoet en toch lekker fris.

Vruchtenmix  De fruitmand onder de vruchtentheeën, fris zurig en aangenaam fruitig.

Verse Muntthee
De verse muntthee is een 

ware aanrader: heel gezond en 

fantastisch lekker!



100% Vers!
Wist u dat al onze 

smoothies en sappen 

gemaakt worden met 

vers fruit? Er worden 

geen conserverings-

middelen of 

kleurstofffen 

toegevoegd. 100% 

vers, 100% natuur!

Verse Sappen | 100% geperst
Verse sinaasappelsap  20 cl. € 2,45

Verse sinaasappelsap Groot  30 cl. € 3,20

Akoli • appel, komkommer, limoen  30 cl. € 3,35

Brainbooster • appel, limoen, sinaasappel  30 cl. € 3,35

All Fruit Smoothies   30 cl. € 3,45

Smoothie Aardbei • appelsap, aardbei, ananas

Smoothie Bosbes • appelsap, bosbes, ananas 

Smoothie Ananas • sinaasappel, ananas

Yoghurt Smoothies   30 cl. € 3,45

Yoghurt-aardbei • appelsap, bevroren yoghurt, aardbei

Yoghurt-sinaasappel • sinaasappelsap, bevroren yoghurt 

IJs Smoothies   30 cl. € 4,10

IJs-Sinaasappel • sinaasappelsap, vanille-ijs 

IJs-Aardbei-Yoghurt • aardbei, vanille-ijs, yoghurt 

IJs-Bosbessen-Yoghurt • bosbes, vanille-ijs, yoghurt

Overige 
Wellnessdrankje • ⅓ sinaasappelsap, ⅔ bitterlemon € 3,25

Vers fruit • Vers fruit in stukjes gesneden € 3,60

Vers fruit Take Away • Vers gesneden fruit € 4,25 

Vers fruit in verse sinaasappelsap  € 4,85

Onze smoothies zijn onderhevig aan het 
seizoen en de verkrijgbaarheid van fruit. 
Het kan daarom zijn dat sommige dranken 
(tijdelijk) niet voorradig zijn.



Gekoelde dranken
Chaudfontaine Blauw     25 cl. € 2,00 

Chaudfontaine Rood     25 cl. € 2,00 

Spa Reine Sportdop  50 cl. € 2,30 

Spa Citroen  25 cl. € 2,00  

Coca Cola Regular/Light 20 cl. € 2,00 

Fanta Orange/Cassis 20 cl. € 2,00 

Kinley Bitter Lemon/Tonic     20 cl. € 2,00 

Ice-tea Regular/Light/Green 20 cl. € 2,10 

Rivella Light        20 cl. € 2,10 

Appelsap/Tomatensap       20 cl. € 2,10 

Fristi/Chocomel/Melk 20 cl. € 2,10

AA Drink High Energy/Isotone 33 cl. € 2,10 

Aquarius  33 cl. € 2,30

Milkshake (diverse smaken) 30 cl. € 2,30

Eiwitten/Koolhydraten shake 30 cl. € 2,30

Blikje Coca Cola Regular/Light 33 cl. € 2,25 

Gezond 
drankje?
Ontdek de verse 

sappen! Van vers 

geperste sinaas-

appelsap tot een 

Immuniteitsdrankje 

of een van de vele 

smoothies van fruit.



Wijn
Huiswijn wit/rood/rosé per glas € 2,75 

Port Ruby per glas € 3,25 

Prosecco per glas € 4,50 

Prosecco per fles   € 24,10 

Limburgse witte wijnen per fles
2011 Rivaner - Hoeve Nekum  € 20,95 
Een heldergele wijn met frisse fruitige geuren van rijpe 
steenvruchten en vruchten zoals peren. Zachte aanzet met 
amandelen, fruit met een licht zoetje. Druif: Müller-Thurgau.

2011 Müller-Thurgau - Apostelhoeve  € 24,65
Een heldergele wijn met fruitig geuren en tonen van groene 
appels en witte steenvruchten zoals perzik en abrikoos. Een klein 
zoetje met aroma’s van groene appels en witte steenvruchten. 

Limburgse rode wijnen per fles
2009 Pinot Noir - Hoeve Nekum  € 32,55
Een helderrode wijn met frisse fruitige geuren van jong rood 
fruit. Zachte aanzet met kersen en bramen met een licht zoetje. 
Te vergelijken met een rode wijn uit de Elzas of het Ahrtal.

2011 Dornfelder - Overst Voerendaal € 32,55
Een heldere rode kleur met een neus van zwarte vruchten zoals 
kersen en bramen en een licht hout aroma. Droog en fruitig met 
fijne zuren en weinig tannine. Mondvullend, zeker een van de 
volste en krachtigste wijnen die in deze regio mogelijk zijn. Een 
goede body, veel smaak en lange afdronk. 



La Trappe, 

de overtreffende trap...
La Trappe is het enige Nederlandse 
trappistenbier. Er bestaan ter wereld 
maar zeven 
trappisten. 
Zes hiervan 
in België 
en één in 
Nederland. 
La Trappe 
kent verschillende 
varianten bier die 
stuk voor stuk een eigen 
karakter hebben. 

Bieren
Bavaria Pilsener (van het vat) 25 cl. € 2,10 

Seizoensbier (van het vat)   € 4,05 

Palm 30 cl. € 2,65

Hoegaarden Witbier  30 cl. € 2,95 

Bavaria 0,0% (Maltbier) 33 cl. € 2,65 

Bavaria Radler Lemon 2.0% 30 cl. € 2,65

Bavaria Radler Lemon 0.0% 30 cl. € 2,65

Oud Bruin 30 cl. € 2,65 

La Trappe Dubbel 33 cl. € 3,45 

La Trappe Trippel 33 cl. € 4,10 

La Trappe Quadrupel 33 cl. € 4,25 

Erdinger 50 cl. € 4,15

Sterke dranken
Jenever/Jägermeister/Schrobbelèr 35 ml. € 2,75

Limoncello 35 ml. € 3,20 

Sterke dranken 35 ml. € 3,90



Panini’s & Broodjes
Panini Ham/kaas € 4,15

Panini Yvonne • ham/kaas/tomaat/ui/mosterd € 5,20

Broodje Gezond € 7,10

Broodje Gebakken kipfilet € 7,10

Broodje Spek met ei € 7,10

Broodje Tonijnsalade € 7,10

Broodje Eiersalade € 6,75

Soepen • met brood          € 6,05

Carla’s Uiensoep • Met kaas gegratineerd 

Kippensoep • Met klein gesneden kipfilet  

Hapjes
Bittergarnituur • 8 snacks met twee sausjes € 4,40

Tuut friet € 2,50



Maaltijdsalades • met brood                     € 12,60

Mediterraans • Tonijn, olijven, ui, tomaat en Parmezaanse kaas en croutons • Pesto dressing

Gebakken Champignons • Spekjes, ui, tomaat, komkommer en croutons • Mosterd-dille dressing

Gebakken Kipfilet • Tomaat, komkommer, rode ui en croutons • Honing-mosterd dressing

Gebakken Scholfilet • Tomaat, komkommer, rode ui en croutons • Mosterd-dille dressing

Warme geneugten • met brood of tuut friet

Spiegelei • ham, kaas en 3 eieren naar wens gebakken € 8,15

Twee krokante kroketten • met mosterd € 8,15

Wiener Schnitzel € 9,95

Zuurvlees € 9,95

Scholfilet € 14,15

Kogelbiefstuk van 180 gram € 17,60

Champignon-, peper- of vissaus  € 1,95

Kleintje gemengde salade  € 3,15

Mayonaise, ketchup of curry  € 0,65

IJscoupes • 3 bollen vanille ijs & slagroom                     € 5,00

Caramel • blokjes caramel en caramelsaus 

Fruit • keuze uit vers fruit of fruit op sap 

Dame Blanche • warme chocoladesaus 



Zin in iets lekkers?
Vraag naar de 

koffie van de maand!


