
              Warme dranken
>  Koffie   €2,30
>  Cappucino  €2,60 
>  Espresso   €2,30
>  Dubbele espresso €3,25
>  Latte Macchiato  €3,00
>  Koffie verkeerd  €2,60

Zoete lekkernijen

>  XL bonbon   €2,50
>  Scone    €3,50 
>  Huisgemaakte taart* vanaf    €3,00        
 * Wisselend assortiment, 
     wij vertellen graag wat wij 
     vandaag gebakken hebben. 

HIGH TEA To Go

                    FOOD to go @

> Assortiment
   huisgemaakte 
   taartjes
> Chocolade
> Scone 

Taart bestellen                 
       

Special:
Smul BOX 

€14,95 voor 
2 pers.

>  Monchou taart   €18,50
>  Lemon Cheesecake  €19,50
>  Chocoladetaart    €19,50
> Appeltaart   €19,50
           

>  Chai latte   €3,25
>  Dirty Chai (espresso) €3,75 
>  Warme Chocomel €2,75
>  Thee   €2,30
>  Verse muntthee  €2,95
>  Verse gemberthee €2,95

Thuis genieten van onze lekkere high tea? Een combinatie van zoete en hartige 
hapjes €17,50 p.p. Extra: inclusief thee €19,50 p.p. 
Bestellen kan vanaf twee personen en minimaal 1 dag van tevoren. 

* Bestellen kan twee dagen van 
tevoren, de monchou taart 1 dag 
van tevoren.  

TO GO
SMUL KAART



TO GO
LUNCH KAART

BROODJES
>  Manchego met tomaten relish, citroenmayonaise, rucola en pittenmix  €6,95
>  Warme kippendij met bacon, komkommer, truffelmayonaise,    €6,95
    Parmezaanse kaas en nacho’s        
>  Boerenkaas met gebakken spiegelei, tomaat en komkommer    €5,50
    * met boerenham            €6,50
>  (Warme) brie met Parmaham, walnoten, vijgenspread en honing   €6,95

TOSTI’S
>  Elfstedentosti met Riperkrite kaas, Friese worst, rode ui en Friese mosterd     €4,95
>  Kaas en/of ham met huisgemaakte ketchup               €3,95
>  Brie met appel, walnoten en honing             €4,95    

Anders
>  Wrap met hummus, komkommer, wortelreepjes, gegrilde paprika en nacho’s  €5,95
     * met kippendij en Parmezaanse kaas       €7,95
>  Soep van de dag met boter en brood       €4,50
>  Quiche met spinazie, zongedroogde tomaatjes, feta en pijnboompitjes  €4,95
>  Salade couscous met feta, tomaatjes, komkommer, walnoten en rucola €7,50
>  Gemengde salade met kippendij, boontjes, wortelreepjes, komkommer,  €8,50
    cashewnootjes en bosui

                   Lunch to go @

> Bio sap (appel of peer)
> Twee luxe belegde broodjes
> Soep van de dag
> Mini taartje

Special:
LUNCHBOX
€12,50 p.p.
Inhoud >>


