kovvie specialiteiten
Kovvie

2,30

Espresso

2,30

Americano

2,30

(espresso aangevuld met heet water)

Cappuccino (diverse smaken)

2,50 / 3,10

Cappuccino Créme Brûlée

3,20

(met créme brûlée siroop en gebrande suiker.)

Latte Macchiato

3,10 / 3,70

(diverse smaken)

Chococcino

3,20

(Espresso met opgeschuimde chocolademelk)

Café Cortado

3,50

(dubbele espresso met melkschuim)

Con Panne

3,80

(dubbele espresso met veel slagroom)

Oma's Bakkie Leut

5,20

Koppie Kovvie, avvekoatje met slagroom en 1 bonbon.

French-, Amaretto-, Irish kovvie

5,20

Chocomel

2,50

De enige echte (diverse smaken)

Warme Chocomel
Winter Chocomel

2,50 / 3,10
5,50

(warme chocomel met rum en slagroom)

Slagroom

0,80

Siropen (19 soorten)

0,60

Probeer onze bijzondere
latte creaties!

Caramel Latte - Hazelnoot Latte - Chai Latte - Vanille Ice Latte

veur bie de kovvie / thee
Roombotercake
(Chocolade) Muffin / Brownie
Gebak-huisgemaakt –(zie vitrine)
Slagroom
Aardbeien Soes met slagroom en chocoladesaus
Bananen Soes met slagroom en karamelsaus
Warme Wafel met kersen en slagroom
Warme Wafel met verse aardbeien en slagroom
Kaasbroodje
Saucijzenbroodje

2,00
2,50
2,80
0,80
3,50
3,50
3,80
4,60
2,80
2,80

Glutenvrij
Cake
Gebak
Warme Wafel met kersen en slagroom
Warme Wafel met verse aardbeien en slagroom
Saucijzenbroodje

2,00
2,80
3,80
4,60
2,80

thee
English Breakfast

2,30

Lady Grey

2,30

Aardbeien

2,30

Bosvruchten

2,30

Loveley Lemon

2,30

Sencha Japan

2,30

Green Chai

2,30

Rooibos bio

2,30

Seizoens Thee

2,50

Champagne Cassis

2,80

Verse Muntthee (honing)

2,90 / 3,20

Verse Gemberthee met sinaasappel (honing)

2,90 / 3,20

Chai Tea Latte (honing)

3,30 / 3,60

Luxe High Tea (op reservering, m.u.v zaterdag)

18,95 p.p.

koude dranken
Melk
Karnemelk (echte boerenkarnemelk)
Sojamelk ongezoet
Fristi
Chocomel

2,30
2,40
2,40
2,50
2,50

frisdranken
(zuurtjewotter)
Coca Cola
Coca Cola Light
Coca Cola Zero
Fanta Sinas
Fanta Cassis
Sprite
Fuze Ice Tea Sparkling Lemon
Fuze Ice Tea Green / Mango Kamille
Fuze Ice Tea Perzik Hibiscus
Ginger Ale
Bitter Lemon Kinley
Tonic Kinley
Chaudfontaine Sparkling
Chaudfontaine Still
Rivella

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,50
2,50
2,60

fruitdranken
(vers)
Verse Jus D'orange normaal/groot
Appelsap (vers van de tap uut Grunn)

2,80 / 4,80
2,80

smoothies
(vers)
Aardbei, braam, framboos
Ananas, papaya, mango

4,10
4,10

ijskoude dranken
Frozen Yoghurt Shakes (diverse smaken)

4,10

Home Made Lemonade (diverse smaken)

3,00

Iced Cappuccino (diverse smaken)

3,50 / 4,10

Iced Latte Macchiato (diverse smaken)

3,30 / 3,90

Verzopen Espresso
2 bolletjes ijs, dubbele espresso en slagroom

4,80

Diverse glutenvrije producten!!

Bent u allergisch voor een van deze producten;
gluten, ei, vis, pinda, noten, soja, lactose, schaaldieren, weekdieren, selderij,
mosterd, sesam, sulfiet of lupine.

Meld het ons!

Ontbijtje!
Etagère met 4 kleine broodjes,
zoet en hartig beleg, eitje,
verse jus d'orange en koffie of thee.
Alleen op reservering.

15,95 p.p.

verse soep
Pannetje tomatensoep, courgette soep of seizoen soep* 4,80
Met dikke plak stoet, gesmeerd met kruidenboter. (* indien voorradig)

tosti's
Ham, kaas
Hawaï
curry, ketchup, mayonaise

3,30
3,50
0,30

uitsmijter
Uitsmijter met ham of kaas of spek.

7,50

BROODJES
Alle beleg is verkrijgbaar op de volgende broodjes:
croissant, dikke plak stoet (bruin), baguette wit,
waldkorn, Italiaanse bol, foccacia mediterranea, ciabatta,
flûte wit (licht zuur dezem) of glutenvrij brood.
Coleslaw Rauwkost meerprijs 0,60

kip specialiteiten
koud
Kipkerriesalade (bieze)
Kip Sandwich

5,80
6,90

Boerenbruinbrood met tomatenchutney, sla, crispy bacon,
pittige grove kipfilet en coleslaw.

Oosterse Salade Kip

10,50
slamix, pittige grove kipfilet, taugé, prei, sesamsoy vinaigrettedressing,
Boerenbruinbrood en kruidenboter.

warm
Foccacia Kip

6,50

tomatenchutney, pittige grove kipfilet, ui, prei, mozzarella.

Oriëntal

7,50

pittige grove kipfilet, ananas, ui, prei, taugé, chilisaus en kaas.

Kipsaté

10,50

Mals gegrilde kipdijspies(200gram), pittige satésaus, kroepoek,
bol salade en stokbrood.

Burrito Kip
wrap, smokey barbequesaus, pulled chicken, prei, zwarte bonen,
pittige redsaus en kaas.

10,50

rundvlees specialiteiten
koud
Filet Americain speciaal

6,80

Bol met kruidenboter, filet americain, komkommer, ei en prei.

Carpaccio

8,90
kruidenboter, carpaccio, pesto, oudekaas, kappertjes, pijnboompitten, sla

Pastrami Sandwich

8,90

getoast bruinbrood met, zure room, pastrami, sla, augurken relish,
amerikaanse mosterdsaus.

warm
Tiger Bite

8,50

malse runderburger, bunbroodje,sla,oma’s draadjesvlees,
augurken relish, gebakken uien en smokey barbequesaus.
Extra topping: cheddar, spek, gebakken ei.

0,60

NY Filty

9,50

malse runderburger op een bunbroodje, sla, zure room, cheddar,
pastrami, augurken relish, amerikaanse mosterdsaus.

The Mexican

9,50

malse runderburger op een bunbroodje, sla,
tomatenchutney, tomaat, pittige redsaus en nacho’s

varkensvlees specialiteiten
koud
Gezond

5,90

boter, augurken relish, sla, ham, kaas, komkommer, coleslaw,
eiersalade, tomaat en fruit.

warm
L'Europe (speciaal*)
Baquette met ham, salami, champignons, prei,
tomaat en kaas (*Gebakken ei).
Extra ei

Beenham

6,50 / 7,10*

0,60

6,90
Bol rijkelijk belegd met lauwwarme beenham,sla en honingmosterdsaus.

vis specialiteiten
Koud
Wrap Zalm

8,60

eiersalade, zalm, komkommer, sla, citroendressing

Maaltijdsalade zalm

12,50

sla, citroendressing, zalm, komkommer,gekookte ei, kappertjes,
pijnboompitten en boerenbruinbrood met kruidenboter.

Warm
Foccacia Tuna

7,80

foccacia mediterranea met aioli, tonijn,ui, prei, champignons,
chilisaus, mozzarella.

Burrito Tonijn

10,50

wrap, smokey barbequesaus, tonijn, prei, zwarte bonen,
pittige redsaus en kaas.

vegetarische specialiteiten
Koud
Brie Sandwich

6,90

boerenbruinbrood, tomatenchutney, brie en sla.

Salade Brie

10,50

slamix, brie, honingmosterdsaus, appel, walnoten,
boerenbruinbrood met kruidenboter.

Warm
Walnoot

6,90

bol gevuld met franse roombrie, walnoten,tijm en honing

Ratatouille Bruschetta

6,90

foccacia mediterranea, aioli, gegrilde groenten en mozzarella

Burrito Veggie

10,50

wrap met smokey barbequesaus, gegrilde groenten,
zwarte bonen, prei, kaas en pittige redsaus.

Bietenburger
bunbroodje met een burger van rode bieten , augurken relish,
gebakken uien , appel en smokey barbequesaus

8,50

veur de koters
Ranja
Babyccino

(met beker)

Plakje brood

wit of bruin met hagelslag, pindakaas,
chocopasta, jam, ham of kaas

diverse smaken

2,00
1,20 / 1,80

Poffertjes
10 stuks
Sneeuwcroissant
met chocopasta en poedersuiker
½ Tosti
curry/ketchup/mayonaise
Broodje gebakken ei met ham of kaas
Schatkist

1,50
2,50
2,00
1,80
0,30
3,00
2,00

sorbets
Zomerkoning

soes gevuld met 2 bolletjes vanille ijs,
aardbeien, chocoladesaus, slagroom

5,10

Banana Royaal

soes gevuld met 2 bolletjes vanille ijs,
banaan, karamelsaus en slagroom

5,10

veur bie de borrel
Broodplankjes
Plukbrood

bol met aioli, kaas, ui en kruiden

5,00

Broodgeluk

2 broodjes wit en bruin
met pesto, aioli en kruidenboter

5,60

Nacho's Cheese

Tortilla chips met ui, kaas, kruiden,
pittige redsaus en zure room.

5,90

Nacho's Chicken

Tortilla chips met pulled chicken, kaas, kruiden,
pittige redsaus en zure room.

6,90

bier en wijn
Bieren op fles
Hertog Jan Pilsener (5,1%)

30cl

Volle smaak met een aangenaam bittere afdronk

Hertog Jan Bastaard Citroen & Gember (2,7%)

30cl

100% gebrouwen radler

Hertog Jan Seizoensbieren

30cl

Wisselend assortiment seizoensbieren, vraag naar het actuele aanbod

Hertog Jan Weizener (5,7%)

30cl

Verfrissend tarwebier met een robuuste, volle smaak

Hoegaarden Radler Citrus 0.0 (0,0%)

25cl

Een Radler. De zachte verfrissende smaak van Hoegaarden Citrus zonder alcohol

Hertog Jan 0.0 (0,0%)

25cl

Verrassend verfrissend, vol van smaak, verfrissend met een bittertje

Hoegaarden Wit (4,9%)

30cl

Zacht, licht en subtiel gekruide citrus-smaak

Leffe Blond (6,6%)

33cl

Zacht, moutig en fruitig, met tonen van vanille

Wijnen
Bereich bernkastel (zoet)
Wilde bloem rood
Wilde bloem wit (droog)
Wilde bloem rosé

20cl
20cl
20cl
20cl
Volg ons!
www.croissanterie-leurope.nl
Croissanterie L’Europe
l_europe

