
Koffie 
Espresso    2,50
Dubbele espresso  3,50
Americano   2,50
Cappuccino*   3,00
Latte macchiato*   3,50
Flat White*    4,00

*met biologische koemelk of havermelk 

Thee  
Thee van Velothé   2,50
- Rouleur: zwarte thee met rode 
  biet en pepermunt 
- Grimpeur: groene thee met açai, 
  ginseng en een verfrissende citrus  
  smaak 
- Calmeur: kruidenthee van kamille,  
  valeriaan en verbena, met een  
  vleugje lavendel

Verse thee    3,25
- Gember met sinaasappel 
- Munt met honing 
- Gember/munt thee

Verse sappen
Verse sinaasappelsap   3,75 
Verse smoothies:    4,25
- Aardbei, banaan met 
  biologische melk of havermelk
- Mango met verse sinaasappelsap

Frisdranken    
Coca-Cola (Regular en Zero) 2,75
Biologische appelsap 
Biologische sinaasappelsap 
Earth Water (Still en Sparkling)
Kombucha   3,75
Biologische frisdrank   2,75
zie de barkoeling voor ons aanbod 
Fristi / Chocolademelk
Ranja     1,00 
 

Bier 
Heineken 0.0    3,25
Radler 0.0   3,25
Alcoholarme en -vrije 
speciaalbieren    4,00
zie de barkoeling voor ons aanbod
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Cake en taart
Huisgemaakte bananencake  2,75 
Huisgemaakte appeltaart  3,75 
Taart van de dag    4,00 
Portie verse slagroom   0,75
zie de gebaksvitrine voor 
ons aanbod

lunch 
Volle kwark van Den Hoek met 
granola van Meesters van de 
Halm, pecannoten en vers fruit  6,00

Twee sneden ambachtelijk  
Oxerbrood uit Deventer 
- met boerenkaas van Den 
  Hoek uit Wilp-Achterhoek  7,50
- met huisgemaakte hummus  8,50
- met twee kroketten van  
  Weiderijck (rundvlees bio) of  
  Brans (vegan)    9,50

Tosti met Oxerbrood, kaas van 
Den Hoek en/of ham (bio) met 
ketchup    6,00

English pie van Leon uit Oene  
met verse salade    6,50
- Prince Pie Mushroom
- Prince Pie Guinness (steak met bier)
- Prince Pie Chicken

Speciaal voor de kids
Een snee oxerbrood met jam,  
pindakaas of hagelslag   2,50

Volle kwark van Den Hoek met 
granola van Meester van de Halm 
en vers fruit    4,50

Hapjes
Portie bitterballen van Weiderijck 
(rundvlees bio) of Brans (vegan)  
6 stuks    7,00

Plankje met drie heerlijke kazen 
van Den Hoek    8,00
Smakelijke olijven van Serhat  2,75

IJs
Pleun’s Regenboogijsje   3,00
Handgemaakt verantwoord fruitijs,  
waarvan 50 cent per ijsje bestemd  
is voor onderzoek naar de ziekte 
van Batten.
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