
To go - Sit in - Catering



AppeLsAp - 2,75
perensAp - 2,75
SinAAsAppeLsAp - 3

SAp/SmootHie - 3

Ik probeer duurzaam om te gaan 
met mijn producten,. vraag welke 
smaak er vandaag is.

Warme dranken

Dikke plak brood

Rosbief met sALsA Verde - 7
van slagerij Nijboer

ToNIJNSALADE - 6,5
met rode ui en appel

oude kAAS - 6,5
met mangochutney

AVoCADo - 6,5
met tomatensalsa (geitenkaas mogelijk + 0,5)

CroissAnt - 2,75
met jam en roomboter 

YogHurt met eigen grAnoLA - 5
met vers fruit en noten

WenteLteefjes vAn suikerbrood - 6,5
met fruit en “whipped cream”

Hot Dog - 7
van slagerij Nijboer

Geroosterde bLoemkooLsoep - 5,5
met citroen en amandel

Koffie - 2,3
CAppuccino - 2,5
Espresso - 2,2
DubbeLe espresso - 3,2
Espresso mAccHiAto - 2,4
Koffie verkeerd - 2,5
LAtte mAccHiAto - 3
FLAt WHite - 3

ExtrA sHot espresso - 1
sLAgroom - o,5

Ontbijt of lunch

Rosy’s
sAucijzenbroodje

met cranberries 
en rozemarijn

1,5

Koffie

Wil je andere melk? 
Vraag het dan even.

Ik schenk ook decaf.

CHAI LAtte - 3
CHocoLAdemeLK - 3

van Callebaut chocolade

Fritz-KoLA - 2,4
Fritz-KoLA LigHt - 2,4
LemonAid – 3
passievrucht 
bloedsinaasappel
limoen

CHAriteA green - 3
met gember en honing 

CHAriteA bLAck – 3
met citroen en agave

Bru – 2,25 
niet-bruisend of bruisend

KinderLimonAde - o,5

Frisdrank

Verse thee
munt met Honing - 2,75
Gember en citroen - 3
SinAAsAppeL met
sterAnijs en kAneeL - 3

Fairtrade thee
rooibos - 2,35
ZWARTe tHee - 2,35
LoveLy dreAm - 2,35
green teA - 2,35

Thee

Sap

Wil je thuis 
ook genieten van wat 

lekkers? Dat kan! Ik 
verzorg ook catering

en to go.

Rosy’s BroWnies - 2,5 
WisseLende TAART - VAnAf 3

Benieuwd wat ik vandaag 
allemaal heb gebakken? 
Kijk vooral even op de bar.

Sweets

ALLERGIën?
Geef het 

even door.

maar net waar je zin in hebt


