
 

Lekker ontbijten 

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, daarom de hele dag te 
bestellen. 

 
Yoghurtbowl          € 7,50 

Griekse yoghurt met huisgemaakte granola en vers fruit. 

Apart erbij lijnzaad, chiazaad en cacao nibs zodat je er  

zelf in kunt doen wat je lekker vindt, of gezond       

Compleet ontbijt € 13,50 

Verse sinaasappelsap, koffie of thee, een croissantje, vers 
gekookt eitje, Goudse kaas en jam. Een warme scone met dikke 
room, jam en lemon curd en een kleintje yoghurt met 

huisgemaakte granola 

 
Lekkers om samen te delen 

HIGH TEA p.p. € 24,50 

Alles bij de high tea is vers en huisgemaakt. Elke high tea kan daardoor 
een andere invulling krijgen. Het ligt er net aan wat er die dag 
allemaal is gebakken. Broodjes, quiche, scones met dikke room, jam en 

lemoncurd en verschillende stukjes taart zullen in ieder geval niet 
ontbreken. Laat je lekker verrassen. 3 gangen en onbeperkt verse thee. 
Minimaal 2 personen 

CAVA HIGH TEA p.p. € 29,50 

Maak de High Tea extra feestelijk door te beginnen met een glaasje Cava 
             
DEELPLANKJE    p.p. € 13,50 

Pesto, hummus, huisgemaakte paprika-tomaten salsa, brie, 
pastrami, stukje quiche en kopje soep. Geserveerd met brood. 
Minimaal 2 personen 

 
Zoet Lekkers 

Els houdt van taarten bakken en om nieuwe dingen uit te proberen. Naast de vaste 
klassiekers die hieronder staan probeert ze u te verrassen met ander Zoet Lekkers. 
Kijk op het bord wat ze vandaag heeft gebakken of vraag het gerust even. 

 

Appeltaart        € 4,25 
 

Witte chocoladetaart met passievrucht    € 4,25 
 

Cheesecake van de dag       € 4,25 
  

Brownie         € 3,50 
 

Scones 
3 heerlijke verse scones met dikke room, aardbeienjam  € 6,00 
en huisgemaakte lemoncurd 

 

Lekkers proeven       € 5,50 
4 stukjes Lekkers Proeven 
 

  



 

Brood met Lekkers 

Keuze uit wit of donker meergranen desembrood 

 
Clubsandwich What Els € 10,95 
Huisgebraden kipfilet, bacon, ei, avocado ,tomaat en komkommer 
 
Gerookte Makreel € 11,95 
pickle van rode ui, appelkappertjes en citroenmayonaise 
  
Gerookte Zalm € 11,95 
roomkaas, mosterd dille dressing en komkommer 
  
Carpaccio € 10,95 
truffelmayonaise, zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas 
en pijnboompitten 
  
Pastrami € 10,95 
Italiaans gekruid rundvlees op geroosterd brood met paprika-tomaat 
salsa, augurkjes, een spiegel eitje, een koekje van Parmezaanse kaas en 
balsamico 

 
Ander Lekkers 

Poké Bowl gerookte zalm  € 14,50 
Rijst, gerookte zalm, avocado, wakame, komkommer, edamame, 
krokante kikkererwten, tomaatjes en chioggia bietjes 

 

  
Quiche van de dag € 8,00 
  
Opa’s tosti € 8,00 
Boerengeitenkaas, huisgemaakte vijgenchutney, honing en bacon 
 
Tosti mexicaans € 8,00 
Mexicaans gekruid gehakt en tomatensalsa 
 
Italiaanse tosti € 8,00 
Italiaanse ham, Parmezaanse kaas, pesto, zongedroogde 
tomaatjes en balsamico 
 
Soep van de dag  €   6,95 
Brood en hummus 

 
 

Lekker Vega 

Salade falafel € 12,50 
gegrilde groente, hummus en geroosterd brood 

 
Poké bowl Buddha € 12,50 
Rijst, avocado, wakame, komkommer, edamame, krokante 
kikkererwten, tomaatjes en chioggia bietjes 

 
  



 

Lekkers na 14.00 uur 
 

Bubble wafel Aardbei € 9,50 
Vanilleijs, aardbeien, slagroom en topping 
 
Bubble wafel Oreo € 9,50 
Vanilleijs, chocoladesaus, oreocrumble, slagroom en topping 
  
Bubble wafel Speculoos € 9,50 
Vanilleijs, speculoossaus, speculooscrumble, slagroom en topping 
  
Nacho’s € 9,50 
Nacho’s uit de oven overladen met kaas, Mexicaans gehakt en creme 
fraiche 
 
Borrelplank € 9,50 
Kaas, worst, augurkjes en een pickle van rode ui 

 
 

Lekkere Koffie 

Els haar koffie komt van Koffiebranderij Koepoort , een Zeeuwse ambachtelijke 
koffiebranderij. Dit is Direct Trade koffie wat inhoudt dat de koffie direct van 
de koffieboer betrokken wordt. Zo is de keten tussen de koffieboer en de 
koffiebranderij het allerkortst en worden de boeren geholpen om de kennis en 
kwaliteit te verbeteren tegen een eerlijke prijs. Voor haar espresso, cappuccino, 

latte macchiatto en americano is er de Rwandese koffie Rushashi. 
Nootachtig en zoet met tonen van walnoot en amandel. Voor de Lungo de Peruaanse 
koffie van Finca Churupampa . Volle body met een mix van zoetigheden (donkere 

chocolade en pecannoten) en fruitige tonen van tropisch fruit en bessen.  

Naast koemelk kun je natuurlijk ook kiezen voor havermelk (+ € 0,60) 

Onderstaande koffies, maar dan met cafeïne vrije koffie (+ € 0,75) 

Espresso € 2,50 
Doppio - dubbel espresso shot € 3,00 
Lungo – gewone koffie € 2,50 
Americano – espresso met kannetje heet water € 2,50 
Slow koffie – neem Lekker de tijd voor deze 

koffie, vers gezet bij u aan tafel vanaf 2 
personen (+/- 2 kopjes per persoon) 

p.p.€ 5,25 

  
Cappuccino € 2,95 
Latte Macchiatto € 3,45 
Latte Machoco - Latte macchiatto met pure 

Callebaut chocolade 
€ 3,95 

Flat white – Cappuccino met dubbele espresso € 3,50 
Lekkere Latte met witte chocolade en slagroom € 4,75 
Lekkere Latte met caramel en slagroom € 4,75 
Latte ijskoffie met hazelnootsiroop en 

slagroom 
€ 3,95 

  
Irish Coffee – koffie met whiskey en slagroom € 8,00 
Spanish Coffee – koffie met Licor 43 en 

slagroom 
€ 8,00 

Italian Coffee – koffie met Amaretto en 
slagroom 

€ 8,00 

 
  



 

Lekkere Thee en warme 
dranken 

Voor de thee is Els uitgekomen bij de bijzondere theesoorten van Simon Lévelt en 
Koepoort. De thee's smaken nog lekkerder dan de namen klinken. Verse thee, die je 

per glas kunt drinken of lekker lang genieten van een pot thee. Kijk op de aparte 
theekaart voor de bijzondere smaken die er vandaag zijn. 

Verse Thee € 2,70 
Pot verse thee € 3,70 

Munt Thee € 3,25 
Gember Thee € 3,25 
  
Chai Latte  
Indian Spice € 3,50 
Vanilla € 3,50 
Dirty Chai – Warmte, gezelligheid en koffie in 1 glas € 4,00 
  

Anijsmelk – Ouderwets Lekker € 3,50 

Warme chocolademelk € 3,50 
Kies uit wit, melk of pure Callebaut chocolade  en 
maak zelf je heerlijke warme chocolademelk 

 

  
Met slagroom + € 0,75 
Met marshmallows + € 0,50 
  

Crazy Pink Chocolate 
Warme melk met roze ruby Callebaut chocolade  

en slagroom 

€ 4,50 

Latte Machoco 
Latte Machiatto met pure Callebaut chocolade  

€ 3,95 

 
Smoothie 

Very Berry € 4,50 
Aardbei, framboos, bosbes, yoghurt en verse jus 

Yellow Mellow € 4,50 
Banaan, mango, citroen, yoghurt en verse jus 

 
Frisdranken 

Homemade lemonade, citroen, vlierbloesem en munt € 3,75 
Homemade Ice Tea met een tropisch tintje € 3,75 
Lekkere appelsap van I Love Zeeland € 3,00 
Verse Jus d'Orange € 3,75 
Coca Cola Regular € 2,50 

Coca Cola Zero € 2,50 

Fanta Orange € 2,50 
Finley Tonic € 2,70 
Finley Bitter Lemon € 2,70 
Lipton Ice Tea € 2,70 

Lipton Ice Tea Green € 2,70 

Spa blauw € 2,50 

Spa rood € 2,50 

 



 

Bieren 

Voor de bieren heeft Els gekozen voor de toppers van de plaatselijke brouwerij in 
Hulst, Vermeersen. Voor degene die ze al kennen een gevoel van thuis komen. Ken je 
ze nog niet, probeer ze gerust, ze stellen niet teleur. 

Biertje van de maand € 4,50 
Zeeuwse Pils € 2,95 
Zeeuwse Tripel € 4,50 

Zeeuwse Dubbel € 4,25 

Vermeersen Lazarus € 4,50 

Zeeuws Blond € 3,50 
Zeeuwse Kriek € 3,75 
Zeeuwse Witte € 4,00 

Duvel € 4,50 

Radler 0.0% € 2,75 
Heineken 0.0% € 2,75 

 

Wijn 
 

 Glas fles 

Cava Albareda Brut € 5,50 € 28,50 

Chardonnay - Domaine La Motte € 4,00 € 19,00 
Sauvignon Blanc - Domaine La Motte € 4,00 € 19,00 

Vina Arpetos - Semi Dulce € 4,00 € 19,00 
Syrah Rose – Pirlet € 4,00 € 19,00 

Merlot – Pirlet € 4,00 € 19,00 
Cabernet Sauvignon - Domaine La Motte € 4,00 € 19,00 

 
Cocktails 

Gin Tonic Classic € 9,50 

Hendrick’s gin, tonic en sinaasappel   

Mojito € 9,50 
Rum, verse munt, limoensap, 
suikersiroop en bruiswater 

  

Aperol Spritz € 8,50 

Aperol, Cava en bruiswater   

Limoncello Spritz € 8,50 
Limoncello, Cava en bruiswater   

Mimosa € 7,50 
Cava met vers jus d’orange en cointreau   

Virgin Mojito (Alcohol vrij) € 7,50 
Limoen, suikersiroop, tonic en verse 
munt 

  

   
   
   

 

 


