Suggesties Drank
Lekker fris
Mocktail met passievrucht en gember ___________________________________ 6,0

Gin
Homemade gin & tonic_________________________________________________11,0

Bier
Nethe tripel____________________________________________________________3,8
Goudblonde tripel van 7,5%. De smaak bevat een mooie ronde fruittoets en een
lichte bitterheid in de nasmaak.

Lekker warm
Suggestie koffie________________________________________________________2,6
Een unieke koffieboon uitgekozen voor jou door de branders van Mokapi. Vraag
naar onze koffie van dit moment.
Gouden melk__________________________________________________________3,8
Lekker kruidige melk. Wij vervangen hierbij onze melk door havermelk. Nog
lekkerder en nog gezonder!
Verse gemberthee met honing en citroen__________________________________3,7
Peanut butter hot chocolate______________________________________________4,0
Red velvet cappuccino __________________________________________________3,7
Roze chocolademelk____________________________________________________4,5
Chocolademelk gemaakt met Ruby Chocolade. Smaak: Witte chocolade en licht
fruitig.
Totally nuts coffee______________________________________________________4,0
Heerlijke kop koffie met toetsen van noten en verse room.
Winter spiced coffee ___________________________________________________4,0
Heerlijke kop koffie met warme winterse kruiden en verse room.
Warme Limonade______________________________________________________4,0
Op basis van sinaasappel, citroen en kruiden. Een boost voor je weerstand!

Suggesties Eten
Lunch
Toast zalm, avocado en gepocheerd eitje_______________________14,0
Toast met rode bieten pesto, geitenkaas van Polle, vijgen en
noten______________________________________________________14,0
Huisbereide kaaskroketjes van Paternoster en Flierefluiterkaas met
een fris slaatje van rode biet__________________________________16,0
Tikka Masala met kip, naanbrood en rijst______________________18,0

Snack
Kruidige gehaktballetjes met dip en platbrood_________________10,0
Nacho’s met drie huisbereide dips_____________________________9,0

Dessert
Gebak van de dag
Vraag naar ons aanbod
Dame blanche______________________________________________8,0
Vanille ijs met huisgemaakte warme chocoladesaus
Coupe Kasteel KaNeel ______________________________________8,5
Kaneel ijs en vanille ijs, hazelnoot, kaneelsuiker
Coupe brésilienne__________________________________________8,5
Vanille ijs en mokka ijs, Karamelsaus, nootjes
Banana split________________________________________________9,5
Vanille ijs, banaan, huisgemaakte chocoladesaus
Coupe appel- kaneel ________________________________________9,0
Kaneelijs, mengeling van appel en rozijnen

FairTrade gerecht
Dit jaar viert Laakdal hun 10e jaar als FairTradeGemeente. Dit
vieren wij graag mee. Daarom staat er heel de maand bij ons een
Fairtrade gerechtje op de menu.

Ons (h)eerlijk gerecht: Tikka Masala met naanbrood_______________18

Ohja! Heb je dit gerechtje besteld? Vul dan snel even het wedstrijdformulier in en
maak kans op een (H)eerlijke prijs!

