Ambachtelijk Italiaans ijs

Seizoens
“specialiteiten”
kaart
Lunchroom De Koffiepot
Oosteinde 8 7772 CB Hardenberg
0523 261 080

Lunch specialiteiten

Seizoens drankjes

Broodje warme kippendij rollade
met sla,bacon,gebrande pistachenootjes & aioli

Koffie
IJskoffie
Ijskoffie
Cold brew koffie

met caramel of hazelnoot en slagroom
De koffie trend van 2017, on the rocks

€ 2,95
€ 3,50
€ 2,95

Smoothies
Blueberry
Tropical
Sunshine
Fantasy

bosbessen
aardbei en banaan
ananas en mango
framboos en mango

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Seizoensbieren
Wit bier fles, van ambachtelijke brouwerij De Pauw uit Ommen
Grolsch Radler 0%
Grolsch Radler 2% (diverse smaken)

€ 3,50
€ 2,95
€ 2,95

Alcoholische dranken
Cocktail Pina Colada (ananas, mango, kokos en rum)
Cocktail Bailey's (aardbei, banaan en Bailey's)

€ 5,95
€ 5,95

Ambachtelijke Italiaanse ijscoupes
Aardbeiengenot

€ 5,95

Banana Royale

€ 5,95

Chocoladeplezier

€ 5,95

Vruchtensorbet

€ 5,95

Coupe caramel & noten

€ 5,95

Griekse Yoghurt met honing en walnoot

€ 5,95

Kinder coupe

€ 3,95

Dessert
Bokkepoot rondo met vanilleijs, slagroom & chocoladesaus

€ 5,95

Chocolade lava cakeje met vanilleijs & bosvruchtensaus

€ 5,95

Oublie wafel met yoghurtijs, lemon curd & citroenschuimpjes

€ 5,95

€ 7,50

Romeinse tonijnsalade
€ 11,95
Geroosterde tonijn, wasabi dressing, ei, haricots verts, rode ui & kappertjes
Black Angus Burger
€ 9,50
Brioche bol met sla, rode ui, tomaat, bacon, cheddar & black jack saus
(geserveerd met een portie oerfriet)
Desem Tosti
met brie, serranoham & appel

€ 4,95

Sandwich van desembrood
met ei-bieslooksalade, fetakaas, cherry tomaat & rode ui

€ 6,50

Spies Specials

(Deze gerechten serveren wij met verse oerfriet & rauwkost)
Kipspies
op Italiaanse wijze met bbq-grillsaus

€ 13,50

Varkenhaasspies
met champignonroomsaus

€ 13,50

Visspies
van zalm & kabeljauw met romige bieslooksaus

€ 14,50

Vegetarisch

(Dit gerecht serveren wij met verse oerfriet en rauwkost)
Knapperige tempura groenten
met een frisse dipsaus

Heeft u een allergie? Meld het ons!

€ 12,50

