
warme dranken 
ook verkrijgbaar met sojamelk (+0,30) of 
havermelk (+0,50)  
 

 frisdranken 
 

 bieren  wijn en jenever 

       
koffie 2,75 
espresso 2,75 
americano 2,75 
cappuccino 3,00 
koffie verkeerd 3,25 
latte macchiato 3,75 
espresso macchiato 2,75 
dubbele espresso 3,50 
dubbele koffie 4,25 
flat white 4,00 
thee 2,75 
verse muntthee 3,50 
verse gember & 
sinaasappelthee 

 
3,50 

warme chocolademelk 3,50 
  
Wynand Fockink likeur 
appeltaart- of boterbabbelaar  

3,50 

  
glühwein 
met sinaasappel en steranijs 

3,50 

 
specials 

  
chai latte 4,95 
pumpkin spice latte 4,95 
speculaas latte 4,95 
karamel latte 4,95 
chocolade latte 4,95 
chocolademelk deluxe 4,95 

 

 coca cola 
original, light, zero 

2,95 

fanta cassis 2,95 
fanta orange 2,95 
sprite  2,95 
finley tonic 2,95 
finley bitter lemon 2,95 
finley ginger ale 2,95 
fuze tea 
sparkling black tea, 
green tea 

2,95 

fristi 2,95 
chocomel 2,95 
(bruisend) water        
0,33 / 0,75 

2,75/3,95 

cool bear limonade 
suikervrij 

1,95 

 
 
sap en zuivel 

  
appelsap 3,50 
perensap 3,50 
verse jus d’orange 4,00 
(half)volle melk/ 
karnemelk 

 
2,50 

  
 

 bier op tap  
bavaria 5,5%                       
0,25l/ 0,5l 
dorstlessend lichtblond bier 
met een aangename bitter in 
de afdronk 

3,25/5,95 
 

la trappe bock 7,0%              
0,25l/ 0,5l 
seizoensbier met een 
kruidige, droge smaak en een 
ondertoon van zoethout. 

4,50/6,50 

boegbeeldbier                                
elke maand zetten we een ander 
speciaalbier in de spotlight  

4,50 

bier op fles  
brouwerij ’t ij natte 6,5%          
dubbel donker 

4,75 

brouwerij ’t ij zatte 8,0%                
tripel blond 

4,75 

penose blonde mien 6,0% 
fris blond bier met fruitig 
sinaasappelaroma 

4,50 

penose haring arie 6,5%                
volle ipa met frisbittere 
grapefruit smaak 

4,50 

jopen mooie nel 6,5 
fruitige ipa met bittere afdronk                

4,75 

bavaria 0,0%                                  
alcoholvrije pilsener 

3,00 

bavaria radler lemon 2,0%             
zonnige mix van natuurlijke 
fruitsappen en bavaria bier 

3,75 

 

 witte wijn  
romeo                                   4,50 
verdejo | Spanje 4    
Heerlijke frisdroge en fruitige wijn met 
frisse smaken van citroen, nectarine, 
perzik. 
rode wijn  
villa pozzi                             4,50 
nero d’avola | Italie 4    
Een sappige, volle en soepele Zuid-
Italiaan, boordevol rijp donker fruit en 
een hintje kruidigheid.    
rose  
soek die geluk                      4,50 
shiraz| Zuid-Afika    
Heerlijke sappige en fruitige rosé die 
bol staat van de frisse rood-
fruitsmaken zoals aardbeien, kersen 
en frambozen.  
 
Wynand Fockink jenevers 
Rond 1679 begon Wynand Fockink 
met een likeurstokerij en distilleerderij. 
Hier worden likeuren en jenevers 
geschonken die nog op dezelfde 
manier worden gemaakt en 
gedronken als in de zeventiende 
eeuw. 
de vijf 3,50 
roggejenever 3,50 
zeekoorts likeur 3,50 
 



brood 
 

 panini 
 

 salade 
 

 kinderen 

       
boerenkaas 
tomaat, augurk, 
mosterd-mayonaise 
 

6,95 

krabsalade 
surimi, noordzeekrab, 
mierikswortel 
 

8,25 

rosbief 
rode-uiencompote, 
dragonmayonaise 
 

8,25 

pittige kip 
gemarineerde kip, bosui, 
guacamole, mayonnaise 
 

7,95 

hummus van gepofte 
paprika 
feta, olijf, tomaten, koriander, 
mayonaise 
 

7,95 

cheeseburger 
100% vechtdalrund, pittige 
chipotlémayonaise, 
groentechips (langere 
bereidingstijd) 
 

9,95 

croque monsieur 
gegratineerde tosti met drie 
soorten kaas (langere 
bereidingstijd) 
 

5,75 

 
 

 burrata 
truffel, tomaat 
 

6,75 

tonijn 
cheddar, rode ui, 
kappertjes, augurk 
 

6,75 

chorizo 
gepofte paprika, feta 

6,75 

 
 
 
 
 
soep 
 
  
tomatensoep 
kappertjes, pesto 
 

7,95 

koninginnensoep 
amandel, pistache, kip, 
paddestoelen 
 

8,25 

 
 

 
 

brood & soep 
voor 3,95 extra: een kleine soep 
naar keuze bij uw sandwich 
 
 

 ceasar salade 
romaine sla, croutons, ansjovis, 
kappertjes, parmezaanse kaas, 
ei 
 

9,50 

ceasar salade met kip 
romaine sla, croutons, ansjovis, 
kappertjes, parmezaanse kaas, 
ei, pittige kip 
 

12,50 

ceasar salade met gamba’s 
romaine sla, croutons, ansjovis, 
kappertjes, parmezaanse kaas, 
ei, gamba’s 

12,50 

 
 
 
 
 
 

 broodje worst 
met ketchup 
 

4,75 

tosti kaas 
met ketchup  
 

4,75 

soepje 
kleine portie tomaten- of 
koninginnensoep 
 

3,95 

NICE waterijsje  
verschillende smaken 
 

2,95 
 

NICE knijpijsje 
verschillende smaken  
 

1,95 

kindermenu 
keuze uit broodje worst, tosti 
of tomatensoep. Met 
suikervrije limonade of 
fruityoghurt en een 
verrassing 
 

5,50 

 
 
 
snacks 
 
 

  
nacho’s 
guacamole, zure room, kaas, 
jalapeno peper 
 

6,50 

nacho’s met kip 
guacamole, zure room, kaas, 
jalapeno peper, pittige kip 

7,50 

 

 



taart uit eigen keuken 
verkrijgbaar met slagroom(+0,50) 
 of een bolletje vanille ijs (+0,75) 
 
 
appeltaart 
met jonagold appels en 
kaneel 
 

4,75 

cheesecake 
met bosvruchten 
 

4,95 

seizoensvruchtenslof 
een gebakje met 
Hollandse vruchten 
 

3,50 

rijstevlaai 
typische Limburgse 
lekkernij, bestaat uit een 
vlaaideegbodem en een 
heerlijke romige rijst-
vanillevulling met VOC 
kruiden en abrikozen 
 

3,75 

diverse gebak 
zin in een klein gebakje? 
kijk op de krijtborden of 
in de taartvitrine 
 

vanaf 
2,75 

croissant 
met boter en jam of 
kaas 
 

2,95 

 
chef’s special 
 
huisgemaakte appeltaart  
met koffie of thee naar keuze 5,95 
 
 


	wijn en jenever
	bieren
	frisdranken
	warme dranken
	witte wijn 
	rode wijn 
	4,50
	rose 
	4,75
	4,75
	4,50
	Wynand Fockink jenevers
	4,50
	4,75
	jopen mooie nel 6,5
	fruitige ipa met bittere afdronk               
	3,00
	3,75
	zonnige mix van natuurlijke fruitsappen en bavaria bier
	kinderen
	salade
	panini
	brood
	soep
	taart uit eigen keuken

