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                       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!

Passie 



KOFFIE 
Koffie • Versgebrand door Maison Blanche Dael € 2,10
Espresso • Kort en pittig Italiaans  € 2,10
Cappuccino • Heerlijk klassiek!  € 2,50
Caffè Latte • Koffie met warme melk  € 2,40
Latte Macchiato • Met espresso bevlekte melk € 2,50
Caffè Doppio • Dubbele espresso  € 3,25

SPECIALITEITEN
Koffie van de maand  € 3,55
Extra pittige cappuccino  € 3,05
Cappuchillo • IJskoffie met verse slagroom  € 3,60

VARIATIES 
Décafé • Uw koffie zonder cafeïne  + € 0,20
Slagroom  + € 0,70

OVERIGE WARME DRANKEN
Thee (diverse smaken)   € 2,10
Warme chocolademelk (puur, melk of wit)  € 2,40





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  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!

Verse thee 24 soorten



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. € 2,65
Verse sinaasappelsap groot 30 cl. € 3,30

ALL FRUIT SMOOTHIES  30 cl. € 3,60
Smoothie Reboot • sinaasappel, banaan, blauwe bes
Smoothie Aardbei* • sinaasappel, aardbei, ananas
Smoothie Bosbes • appelsap, bosbes, ananas
Smoothie Ananas • sinaasappel, ananas

YOGHURT SMOOTHIES 30 cl.  € 3,60
Yoghurt-aardbei* • sinaasappel, bevroren yoghurt, aardbei
Yoghurt-sinaasappel • sinaasappel, bevroren yoghurt 
Yoghurt-bosbes • yoghurt en bevroren bosbes

IJS SMOOTHIES  30 cl.  € 4,25
IJs-Sinaasappel • sinaasappel, vanille-ijs 
IJs-Aardbei-Yoghurt* • aardbei, vanille-ijs, yoghurt
IJs-Bosbessen-Yoghurt • bosbes, vanille-ijs, yoghurt

OVERIGE 
Wellnessdrankje • ⅓ sinaasappelsap, ⅔ bitterlemon € 3,40
Vers fruit • Vers fruit in stukjes gesneden   € 3,70
Vers fruit in verse sinaasappelsap  € 5,00

*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/Rood     25 cl. € 2,10 
Spa Reine Sportdop  50 cl. € 2,40 
Coca Cola Regular/zero 20 cl. € 2,10 
Fanta Orange 20 cl. € 2,10 
Kinley Bitter Lemon/Tonic     20 cl. € 2,10 
Fuze tea Green tea 20 cl. € 2,20 
Fuze tea Peach hibiscus 20 cl. € 2,20 
Fuze tea Mango chamomille 20 cl. € 2,20 
Fuze tea Black tea sparkling 20 cl. € 2,20 
Rivella Light        20 cl. € 2,20 
Appelsap/Tomatensap       20 cl. € 2,20 
Fristi/Chocomel/Melk 20 cl. € 2,20
AA Drink High Energy 33 cl. € 2,20 
Aquarius  33 cl. € 2,40
Milkshake (diverse smaken) 30 cl. € 2,40
Eiwitten/Koolhydraten shake 30 cl. € 2,40
Eiwitten/Koolhydraten shake met ijs 30 cl. € 2,75

Blikje Coca Cola Regular/zero 33 cl. € 2,45 



WIJN
Huiswijn wit/rood/rosé     per glas € 2,75 
Prosecco per glas € 4,50
Prosecco per fles  € 24,10 

BIEREN
Brand Pilsener (van het vat) 25 cl. € 2,10 
Brand Pilsener klein 30 cl. € 2,90
Brand Pilsener groot 50 cl. € 4,10   
Brand ongefilterd 30 cl. € 2,95
Brand bock 30 cl. € 3,45
Weizen klein 30 cl. € 3,65
Weizen groot 50 cl. € 5,50 
Palm 30 cl. € 2,65
Amstel Radler Lemon 2.0% 33 cl. € 2,65
Amstel Radler Lemon 0.0% 33 cl. € 2,65
Liefmans  25 cl. € 3,45
Heineken 0.0% 33 cl. € 2,65
La Trappe Blond 33 cl. € 3,75
La Trappe Dubbel 33 cl. € 3,45 
La Trappe Trippel 33 cl. € 4,10 
Erdinger 50 cl. € 4,15
Sylvester 30 cl. € 3,45

STERKE DRANKEN
Jenever/Jägermeister/Schrobbelèr 35 ml. € 2,75
Limoncello 35 ml. € 3,20 
Sterke dranken 35 ml. € 3,90
Hendrix Gin & tonic per glas € 7,80

Brand      
      Ongefilterd
De achtergebleven gist maakt 
dit pils van nature troebel. 
Het heeft een milde, zachte 
volle smaak en een licht frisse 
afdronk. 



BROODJES
Broodje tonijnsalade  € 7,30
gemengde sla, tonijnsalade met rode ui
Broodje Hawai  € 7,30
gemengde sla, malse kipfilet, ananas met kaas overbakken
Broodje brie   € 7,30
gemengde sla, brie, walnoten en honing
Broodje gezond  € 7,30
gemengde sla, ham, kaas, tomaat, rode ui, komkommer en ei
Broodje kip   € 7,30
gemengde sla, komkommer, rode ui en malse kipfilet
Broodje roerei met spek  € 7,30 
Broodje gerookte zalm  € 8,20
gemengde sla, kruidenkaas,  gerookte zalm, rode ui en kappertjes
Panini ham & kaas  € 4,30
Panini kipfilet   € 4,30
kaas, kipfilet en pestosaus
Panini Hawai  € 4,80
ham, kaas en ananas
Panini Yvon  € 5,35
mosterd, ham, kaas, tomaat en rode ui
Uitsmijter  € 8,40
broodje of plakken brood met ham, kaas en 3 spiegeleieren

U kunt kiezen uit een witbroodje, bruinbroodje of stevige plakken brood

SOEPEN
Huisgemaakte kippensoep   € 6,25
met stukjes brood, roomboter of kruidenkaas
Carla’s uiensoep  € 6,25
met stukjes brood, roomboter of kruidenkaas
Brood met roomboter of kruidenkaas   € 3,95



MAALTIJDSALADES
Salade kip met appel € 12,95
gemengde salade, komkommer, tomaat, paprika, rode ui, appel, ei 
en mals gebakken kipfilet
Salade tonijn  € 12,95
gemengde salade, olijven, rode ui, parmezaanse kaas, ei en tonijn
Salade gerookte zalm  € 13,40
gemengde salade met zalm, zongedroogde tomaatjes, kappertjes,
komkommer en rode ui
Salade champignons & spekjes  € 12,95
gemengde salade, champignons, rode ui, tomaat, ei, komkommer
en uitgebakken spekjes
Salade geitenkaas  € 12,95
gemengde salade, champignons,  tomaat, komkommer, paprika, 
rode ui en geitenkaas
*dressings: mosterd dille, pesto mayonaise, balsamico 

WARME GERECHTEN:
Gepaneerde schnitzel met frites € 10,25
champignonsaus
Bourgondische kroketten € 9,25
2 bourgondische kroketten met 2 plakken brood of frites en saus naar keuze
Spiegeleieren met frites en uitgebakken spekjes € 8,25
Broodje angus burger  € 9,25
gemengde sla, rode ui, tomaat, uitgebakken spek, cheddar kaas en een
heerlijke angus burger, sausjes naar keuze
Pasta Yvon € 10,25
Pasta, champignons, spek, parmezaanse kaas, prei, ui, tomaten puree

TUSSENDOORTJE:
Bittergarnituur  € 4,55
8 stuks, bitterbal, kipnuggets, mini loempia, mini frikandel en saus naar keuze
Luxe bittergarnituur  € 7,15
8 stuks, bourgondische bitterballen, kipstukken, mini frikandel en saus 
naar keuze 
Luxe bittergarnituur  € 7,15
8 stuks, mini kroket in de smaken tomaat mozzarella, groente, geitenkaas en 
saus naar keuze
Chip & dip € 2,60
paprika & naturel chips met dipsaus Vegetarisch






