
ONTBIJT (8:00 – 15:00)

LUNCH (11:30 – 15:00)

TAARTJES

Appel-notentaart van Soeteman // € 3,60

Bananenbrood van Bakkers Bakery // € 3,20

Kijk in onze vitrine voor de wisselende taartjes van Bakkers 
Bakery // € 4,50

Boeren- of sojayoghurt met granola en vers seizoensfruit // € 6,50

Verse roomboter croissant met jam & roomboter // € 3,00 

Heeft u allergieën of dieetwensen? Vraag het personeel naar de mogelijkheden. 
Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

WIFI-wachtwoord: 1KOPJEkoffie

Meer- of mindergranen tosti met: kaas, of kaas/ham, of  
kaas/tomaat/pesto // € 4,50

Broodje Carpaccio, paddenstoel-truffelcrème, Parmezaanse kaas en 
rucola // € 9,50

Broodje Remeker-kaas “Rijp”, mosterd-yoghurtmayonaise, kleine 
augurkjes en rucola // € 9,50

Broodje Muhammara (pikante paprika-spread), gegrilde groenten, 
pompoenpit, walnoot en rucola // € 9,50

Peulvruchten salade: rucola, kikkererwten, sojabonen, krokante 
mais, wortel, bietjes, gemarineerde tempeh en gekarameliseerde 
noten // € 12,00

Huisgemaakte soep van het seizoen met vloerbrood // € 5,50

Ons brood wordt gemaakt door Bakkerij Mama. Ambachtelijk brood, 
zonder toevoegingen.



Verse jus // klein € 3,00 // groot € 4,00
Fruit- of groentesap van de dag // € 4,00

Coca Cola, Coca Cola light, Sinas, 7-up, Cassis // € 2,50
Chaudfontaine rood/blauw // € 2,50
San Pellegrinno (groot) // € 4,70
Finley Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale // € 2,75
Fever Tree Ginger Beer // € 3,80
Tomatensap // € 2,75
Bos ice tea // € 3,00
Bio appelsap // € 3,00
Grote natuurlijke limonade van Agropost // € 2,95
Limonade voor de kinderen // € 1,00

HUISGEMAAKTE SAPJES

FRIS

Verse munt thee // € 2,30
Verse gember thee // € 2,30
Chai Latte // € 3,10
Matcha Latte // € 3,60
Dirty Chai // € 3,60

Verse thee van ‘Frank about tea’:  
earl grey // ginger lemon // rooi-
bos cinnamon // chamomile mint // 
spicy lemongrass // € 2,10

Warme chocolademelk // € 2,80 
+ slagroom // € 0,30

THEEKOFFIE
Espresso // € 1,90
Dubbel Espresso // € 2,90
Lungo of Americano // € 2,35
Cappuccino // € 2,70
Café Latte // € 2,90
Latte Macchiato // € 3,30
Flat White // € 3,10
Ristretto // € 1,70
Espresso Macchiato // € 2,20
Cortado // € 2,60
Babyccino // € 1,10
Cafe Moccha // € 3,10
IJskoffie // € 4,00

Siropen: karamel // vanille // hazelnoot // chocolade // € 0,50
Alternatieve melk: havermelk // sojamelk // kokosmelk

WIFI-wachtwoord: 1KOPJEkoffie



Pils

Vedett Extra Blond // € 4,00

Alcohol vrij/arm

Heineken, 0.0% // € 3,00
Jopen Non(netje) IPA, 0.3% // € 4,50
Radler, 2.0% // € 3,50

Gebrouwen door vrouwen

Bloesem Blond, 6.2% // € 4,50
Een helder blond bier met vlierbloesem (elderflower). De vlier-
bloesem geeft een bloemig aroma en een frisse smaak.

Gember Goud, 4.6% // € 4,50
Een Pale Ale met de smaak en het gevoel en de pittigheid van 
gember: sprankelend en lekker licht.

Gin Weizen, 6.0% // € 4,50
Een witbier met gerst, spelt en tarwemout. Lekker zoet en fris. 
De speciale smaak komt door de ginkruiden (jeneverbes, sinaasap-
pelschil en korianderzaad) die aan het bier zijn toegevoegd.

Jopen

Ongelovige Thomas, 10.0% // € 4,50
Een uitgesproken bier met volle moutsmaken als hoofdsmaak. De 
Amerikaanse hop zorgt voor een fruitig karakter.

Mooie Nel, 6.5% // € 4,50
Een IPA met veel Amerikaanse hop die zorgt voor bitterheid met 
veel fruitige tonen. 

Adriaan Wit, 5.0% // € 4,50
Dit dorstlessende witbier bevat niet alleen tarwe en haver, maar 
ook kruiden. Dit resulteert in een fris en fruitig bier met een 
zachte smaak.

BIEREN

WIFI-wachtwoord: 1KOPJEkoffie



Het Uiltje

Bird of Prey, 5.8% // € 4,50
Fruitige IPA met een sterk- typisch Uiltje – hop karakter. Zowel 
tropisch fruit als citrusfruit en natuurlijk een stevige bittere 
finish. De nummer 1 IPA van Nederland.

Dr. Raptor, 9.2% // € 4,50
Dr. Raptor is een zeer hoppig, moutig en bitterzoet IPA-bier. Deze 
smaak heeft lichte tinten die smaken naar fruit en karamel. Dit 
is een fijn bier voor de winterperiode.

Trackdown, 5.2% // € 4,50
Een fruitige en toegankelijke IPA.

Pineapple Weizen, 5.0% // € 4,50
Een mooi Weizen met een vleug Ananas. Heerlijk fris.

Vloerbrood met roomboter, paprikaspread en olijfolie // € 4,50

Gemarineerde olijven van de bar // € 2,50

Brandt&Levie-worst en Remekerkaas met augurken en mosterd // € 5,50

Nootjes (gerookte amandelen) // € 2,00

Nes71 borrelplankje ‘van alles wat’ // € 9,50

BIEREN (vervolg)

BORRELHAP

WIFI-wachtwoord: 1KOPJEkoffie



Wit

Raventós I Blanc. Mousserende wijn. Spanje // € 4,50 / € 22,50
Een mousserende wijn met een zachte open geur van bloemen, appel 
en citrus en een hint van rokerigheid. Fris en levendig, maar 
tegelijk mooi rond en zacht, met fijne belletjes. Perfect als ape-
ritief of voor een feestelijke gelegenheid. 

Guillaman. Colombard, Ugni Blanc. Frankrijk // € 4,00 / € 20,00
Een zachte en niet té droge witte wijn met een geur van voor-
jaarsbloemen, heerlijk exotisch fruit en een vleugje citrus. Een 
frisse en fruitige smaak met opwekkende zuren na. 

Nespolino. Trebbiano, Chardonnay. Italie // € 4,00 / € 20,00
Een lichtvoetige droge witte wijn met een exotische geur van 
ananas en perzik, bloemen en rijpe peer. Een opwekkende, sappige 
smaak met goede zuren.

Sacchetto. Pinot Grigio. Italie // € 4,50 / € 22,50
Een mooie, niet te strenge, droge witte wijn met een frisse geur 
van peer en perzik, bloemen en een vleugje honing. Een krachtige 
en sappige smaak met een vleugje exotisch. 

Rosé 

Bis by Biscaye. Syrah. Frankrijk // € 4,00 / € 20,00
Een heerlijke fruitige droge rosé met de geur van bloemen, fram-
bozen en aardbeien. Een milde en aangename smaak. 

Rood

Nespolino. Sangiovese, Merlot. Italie // € 4,00 / € 20,00
Een soepele rode wijn met de geur van zoete kersen en bloemen, 
zouthout en pruimen. Een zachte, fruitige en lichtvoetige smaak 
met zachte zuren. 

Pizarras de Otero. Mencia. Spanje // € 4,50 / € 22,50
Een soepele, krachtige en frisse rode wijn met de geur van bos-
bessen, bramen, kersen en viooltjes. Een levendige smaak met veel 
intensiteit, mooie zuren en frisheid. 

WIJNEN

Dit zijn zorgvuldig geselecteerde wijnen van Vinites.

WIFI-wachtwoord: 1KOPJEkoffie














