
 

Koffie 
Koffie € 2,50 
Grote koffie € 3,50 
Cappuccino € 2,70 
Grote cappuccino € 3,70 
Koffie verkeerd € 3,00 
Latte macchiato € 3,10 
Espresso € 2,50 
Dubbele espresso € 3,50 
Espresso macchiato € 2,50 
Flatwhite € 3,50 
Cortado € 2,60 
Alle koffievariaties zijn ook decafé verkrijgbaar 

  
Latte karamel, hazelnoot of chocolate chip cookie € 3,80 
Extra shot  karamel, hazelnoot of chocolate chip cookie + € 0,70 
Latte skinny karamel (suikervrije siroop & halfvolle melk) € 3,80 
Latte special (wisselende smaak) € 3,80 
Extra shot espresso + € 1,00 
 
Slagroom + € 0,60 
Sojamelk of havermelk + € 0,25 
 

Koffie voor de kleintjes 
Kleine warme chocomel € 2,10 
Slagroom + € 0,60 
Karamelcappuccino € 2,50 
Opgeschuimde melk met caramelsiroop & caramelsaus 

 
Kidskoffie marshmellow  € 2,50 
Opgeschuimde melk met marshmellowsiroop & mini marshmellow’s 
 

Thee & chocomel 
Warme chocomel € 2,80  
Warme chocomel met hazelnoot € 3,30 
Slagroom + € 0,60 
Koude chocomel €2,50 
 
Chai Latte € 3,10 
 
Verse thee van Brandmeester € 2,40 
Keuze uit Rooibos (biologisch), Groen thee met citroen (biologisch), 
Earl grey, Chinese jasmijn, Bosvruchten en English breakfast 
Verse muntthee € 2,90 
Verse gemberthee € 2,90 
Keuze uit naturel, citroen of sinaasappel  

Verse gember-muntthee € 2,90 
 

Koude dranken 
Diverse frisdranken € 2,50 
Coca Cola, Coca Cola light, Coca cola zero, Fanta Orange, Cassis,  
Tonic, Mineraalwater (plat of bruisend), Sprite, Bitterlemon 

BOS ice tea (Lemon, Peach of Lime & Ginger) € 2,80 
Ice tea op basis van natuurlijke rooibos zonder prik. 

 Klein   /    Groot 
Huisgemaakte limonade van frambozen, citroen & limoen € 2,75       € 3,75 
Kids limo € 1,00 
Appelsap, Perensap of Appel-bessensap € 3,10 
Van het fruit van de Olmenhorst 

 
Vers geperste jus d’orange  klein € 3,35 
 groot € 5,10 
Melk € 2,10 
Karnemelk € 2,10 
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Alcoholische dranken 
Heineken (flesje) € 2,90 
Heineken 0.0 (flesje) € 2,90 
Amstel radler (flesje) € 3,15 
Maisel Weisse witbier (flesje) € 3,15 
Corona € 5,00 
 

Wijn   Glas       Fles…  
Merlot  –  Frankrijk  –  Vielle Lune Rouge  (rood) € 4,25    € 20,50  
         

Cabernet Franc Rose – Frankrijk – Kiwi Cuvee (rose) € 4,25    € 20,50 
 
Dunavar Pinot Grigio – Hongarije – Vinceller (wit)      € 4,25    € 20,50 
Sauvignon Blanc – Frankrijk – Kiwi Cuvee (wit) € 4,25    € 20,50 
Riesling – Duitsland – Bernkastler Kurfürstlay (wit) € 4,25    € 20,50 
  
Prosecco – Italië –Veneto klein flesje € 5,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lekkers  
Onze taartjes worden dagelijks vers gemaakt met veel passie & liefde. Daarom 
hebben wij een wisselend assortiment. Benieuwd? Vraag gerust of kijk op onze 
krijtborden! 
 
Huisgemaakte appeltaart € 4,00  
Slagroom   + € 0,60 
Warme scone  met clotted cream & aardbeienjam € 3,75 
Chocolate cookie € 3,75 
Carrot cake € 4,00        
Huisgemaakte brownie € 3,75 
 
Taart van de dag € 4,00 
Wisselende vers gemaakte taartjes 

 
Zoete zaligheid (lekker om te delen) € 6,50 
Dunne knapperige bodem uit de oven belegd met crème fraîche,  
appel, rozijnen, kaneel & poedersuiker  
 
Ontbijtje (9.00-11.00) € 12,00 
Heerlijk ontbijtje met een warme scone, een boerensnee met kaas, 
yoghurt met muesli & vijgencompote, verse jus d’orange  

 
Yoghurt met muesli & vijgencompote € 4,75 
 
Energiebowl € 7,25 
Yoghurt met banaan, blauwe bessen, kokossnippers, walnoten,  
granola & aguavesiroop 

  
Healtybowl € 7,25 
Yoghurt met kiwi, verse vijgen, granaatappel, kokossnippers,  
chiazaadjes, granola & vijgensiroop 
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Broodjes (vanaf 10:30 tot 16:30) 
Al onze broodjes worden na bestelling met veel aandacht en dagverse producten 
bereid. Dus heb je haast? Kom dan terug wanneer je tijd hebt om te genieten! 
 
All green sandwich € 8,25 
Donker bruin brood ingesmeerd avocadospread belegd met  
komkommer, courgette, sojabonen, haricotverts, bosui, pittenmix,  
tuinkers & kruidenmayo 

Warm gerookte zalm + € 1,50 
 
Hippe hotdog  € 8,00  
Hippe hotdog met gesmolten gruyère, gemengde sla, bosui, 
gefrituurde uitjes, rode peper, huisgemaakte atjar & sambalmayo 
 
Vega hotdog € 8,50 
Vega hotdog met gesmolten gruyère, babyspinazie, bosui,  
gefrituurde uitjes, huisgemaakte bietenatjar & sambalmayo 

 
Z&Z Burger € 9,50 
Gelakte witte bol met huisgemaakte hamburger van kalfs- en 
rundergehakt met cheddar, babyspinazie, tomaat, komkommer,  
gekarameliseerde uien, bacon & huisgemaakte BBQsaus 

  
TIP! Neem heerlijke frietjes bij je burger, hotdog  of broodje! € 3,00 
(robuuste friet of zoete aardappelfriet) 

 
Torentje carpaccio  € 9,25 
Gestapelde  donker bruine broodjes met carpaccio, pijnboompitjes,  
Parmezaan, zongedroogde tomaten tapenade & pestodressing  
(Extra truffelmayonaise € 0,25) 

  
Boerenbrood met rundvleeskroketten € 8,00 
Wit of bruin boerenbrood met twee rundvleeskroketten,  
gemengde salade & mosterdmayonaise 

 

 
Broodje gegrilde kippendij € 9,75 
Meergranenbrood met gegrilde kippendijen, taugé, cashewnoten,  
bosui & teriyakimayo 

 
Club Zalig €9,95 
Getoaste broodjes belegd met avocado spread, gerookte kip,  
bacon, tomaat, gemengde sla, huisgemaakte eiersalade,  
kommerkommer & kruidenmayo 
 

Stevig broodje geitenkaas € 8,75 
Noten-rozijnenbrood belegd met gebrokkelde geitenkaas, gemengde 
sla, zongedroogde tomaat, komkommer, verse vijgen, granaatappel,  
walnoten & vijgendressing 

  
Oerbrood tonijn € 8,25 
Oerbrood met huisgemaakte tonijnsalade, augurk, rode ui, radijs,  

haricotverts, kappertjes & een gekookt eitje 

 
Hartige zaligheid  
Knapperige Flammkuchen bodem uit de oven ingesmeerd met  
crème fraîche en Parmezaanse kaas en daarna belegd met: 

• warm gerookte zalm, sojabonen, komkommer, bosui,  € 9,25 
pittenmix, rucola & kruidenmayo 

• gesmolten brie, walnoten, babyspinazie komkommer  € 8,95 
& balsamicostroop  

• parmaham, augurk, zongedroogde tomaat, komkommer,   € 9,25  
Parmezaanse kaas, rucola & pittenmix 
 

Boerentosti  € 5,75 
Wit of bruin boerenbrood getoast met kaas & huisgemaakte salsa  

Parmaham + € 0,80 
 
 
Heeft u een allergie? Laat het ons weten, dan kunnen wij u vertellen wat voor 
mogelijkheden wij u kunnen bieden. 
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Salades & soep 

Salade carpaccio  € 12,75 
Gemengde salade met dungesneden carpaccio, pijnboompitten,  
komkommer, tomaat, Parmezaanse kaas & pesto dressing 

               
Salade gegrilde kippendij € 12,75 
Gemengde salade met gegrilde kippendijen, taugé, bosui, tomaat,  
komkommer, cashewnoten & teriyaki mayonaise 

 
Salade geitenkaas € 12,75 
Gemengde salade met gekruimelde geitenkaas, verse vijgen, 
zongedroogde tomaat, komkommer, granaatappel, walnoten  
& vijgendressing 

  
Salade Zalm € 12,75 
Gemengde salade met warm gerookte zalm, avocado, sojabonen,  
komkommer, courgette, haricotverts, bosui,tuinkers, pittenmix  
& kruidenmayo 

 
Salade All green € 12,75 
Gemengde salade met avocado, gekookt ei, sojabonen, komkommer,  
courgette, haricotverts, bosui, tuinkers, pittenmix & kruidenmayo 

 
Wisselende huisgemaakte soep   € 7,25 
De soep van vandaag vindt u op het krijtbord of vraag het gerust 

 

Voor de kleintjes 
Tosti kaas  (met boerenham +€0,50) € 2,95 
Kids hotdog (met mayonaise & ketchup) € 5,25 
Kids broodje met kaas, hazelnootpasta, jam, pindakaas of hagelslag € 4,25  
 

 

Finger food  (vanaf 14:30) 
Nacho’s € 5,50 
Met guacamole, créme fraîche & huisgemaakte salsa 

 
Nacho’s  met kaas € 6,50 
Met cheddar, rode ui, guacamole, créme fraîche & huisgemaakte salsa  

 
Oma Bobs bitterballen (6 stuks) € 5,50 
Oma Bobs vega bitterballen (6 stuks) € 5,50 
Kaasstengels (6 stuks) € 6,25 
Mini loempia’s (6 stuks) € 5,25 
Yakitori’s (6 stuks) € 6,25 
 
Finger foodmix € 7,75 
3 bitterballen, 3 kaasstengels & 3 mini-loempia’s  

Vega finger foodmix € 7,75  
3 vega bitterballen, 3 kaasstengels & 3 vega kroketjes 

 
Boerentosti  € 5,75 
Wit of bruin boerenbrood getoast met kaas & huisgemaakte salsa  

Parmaham + € 0,80  
 
Broodplankje met zalige dips   € 6,95 
Boerenbrood met verschillende zalige dips 

 
Borrelplank € 12,50 
Plank met frietjes, nacho’s, 3 bitterballen, 3 kaasstengels  
& 3 yakitori’s 

 
Zalige proeverij € 12,95 
Proeverij van hartige hapjes, waaronder boerenbrood met dip, 
mini kroketjes, tomaatjes, stukjes kaas, Italiaanse ham & olijven 


