Zin in een heerlijk kopje koffie ?
Wij bieden u de volgende koffiesoorten uit
het 10n koffieconcept sinds 1963.
Koffie per kop € 2,20
Cappuccino per kop € 2,40
Espresso per kop € 2,40
Latte Macchiato per glas € 3,25
Koffie Verkeerd per kop € 2,50
Warme Chocomel per kop € 2,75 (slagroom + € 0,50)
Onze koffie en cappuccino serveren wij met een
heerlijk huisgemaakt Espresso likeurtje .
SPECIALE KOFFIE’S
- Chai Latte
- White Choc Latte
- Hazelnoot Latte
- Caramel Latte

€ 3,25
€ 3,50 *
€ 3,50 *
€ 3,50 *

*Deze speciale koffie’s worden geserveerd met slagroom
Erg lekker bij bovenstaande Koffie’s en Thee is onze:
Nougatine IJstaart
Warm appelgebak met slagroom
Brabants Worstenbroodje

€ 2,80 per stuk
€ 2,80 per stuk
€ 1,85 per stuk

Onze Thee
Wist u dat De Soepkom alleen maar fairtrade thee in het assortiment
heeft? Deze thee, die afkomstig is uit Sri Lanka, is van hoge kwaliteit. Het
toevoegen van extra smaken aan de thee, zoals kaneel, citroen of
bosvruchten, heet blenden. Hiervoor worden allemaal natuurlijk
ingrediënten gebruikt, afkomstig uit verschillende werelddelen. De basis
van de unieke smaak ligt bij het bijzondere productieproces.
Vanaf het zaadje tot het moment dat de thee het water in uw glas raakt,
is er rekening gehouden met mens en milieu.
Dit houdt in dat de thee fairtrade gecertificeerd is en dat er alleen maar
natuurlijke middelen worden gebruikt om de teelt te bevorderen. De
theeplanten zijn hierdoor extra verrijkt en de arbeiders lopen geen
gezondheidsrisico's.
Wij hebben diversen smaken thee

per kop € 2,10
Vraag naar de aanwezige smaken die wisselen per seizoen.
Ook serveren wij verse muntthee. ( per kop € 2,50)
U kunt onze verse losse thee ook kopen voor thuis !!!!
(We verkopen meer dan 35 smaken)

Biologisch & Fairtrade

Onze Frisdranken: ( *proef ook eens onze specialiteiten)
Pepsi Cola of Pepsi Light per flesje
Sourcy Rood of Blauw per flesje
Sinas per flesje
Cassis per flesje
Tonic per flesje
Bitter Lemon per flesje
Rivella per flesje
Ice tea of Ice tea green per flesje
Chocomel of Fristi
Diverse smaken Schulp Sapjes
(gezond, puur natuur.)
Sinaasappelsap (vers geperst) per glas
Rabarbersap per flesje *
Blauwe bessensap per flesje *
Glas Melk

€ 2,30
€ 2,25
€ 2,30
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,65
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,10

Onze Wijnen:

Wij schenken Franse wijnen van het merk
La Croisade .
Per glas € 3,00
Witte wijn: Chardonnay
Zoete witte wijn:
Rode wijn: Merlot
Rose: Syrah

Rood: de paarsrode kleur leidt een fruitige wijn in met pruimen en
bosbessen, fluwelen tannine en een kruidige toets. Sappig en
soepel, typisch Merlot. Een smakelijke allemansvriend.
Wit: bleekgele, heldere kleur. Ingetogen geur van meloen en vijg.
Toegankelijke Chardonnay uit Zuid-Frankrijk, droog en met rijp
citrusfruit.
Rose: een goede rosé moet fruitig zijn – en dat is deze beslist. Zo
geurt en smaakt deze droge, zacht frisse, ronde wijn naar peer en
rijpe aardbeien.
Zoet: frisse half zoete witte wijn met tonen van grapefruit en rijpe
ananas. Zacht en sappig van smaak.

Onze Soepen:
Daar waar het om draait bij ons, soep, soep en nog eens
soep.

Altijd vers gemaakt met natuurlijke en eerlijke ingrediënten.
Omdat wij gebruik maken van alleen verse ingrediënten zijn
sommigen soepen alleen verkrijgbaar in het seizoen.
De soepen van vandaag;
Altijd minimaal 4 verschillende soorten.
Kop soep
€ 5,95
Kop erwtensoep
€ 6,50 (seizoen)
Pannetje soep
€ 7,50
Soep trio(3 soorten) € 7,95
Alle soepen serveren wij met huisgebakken bijpassend
brood en boter en huisgemaakte knoflookboter.
U kunt onze soepen ook warm mee naar huis of naar het
werk nemen. Een speciale verpakking zorgt ervoor dat de
soep warm blijft.

Allergeneninformatie: vraag onze medewerkers

Onze Broodjes:
Wij gebruiken speciale broodsoorten zonder kunstmatige
toevoegingen en ons brood wordt de gehele dag door vers
gebakken.
Onze salades maken wij zelf, niks uit een potje, maar echt
vers en van natuurlijke grondstoffen.

Paddenstoelen sneetje: gebakken paddenstoelen,
spekjes, uien en paprika, (ook vegetarisch)
Ciabatta, spelt of wit, met huisgemaakte tonijnsalade of eiersalade van scharreleieren.
Broodje carpaccio,ruccola, zongedroogde
tomaatjes , parmezaan,pesto of truffelmayonaise.
Spelt Ciabatta: met grote huisgemaakte gehaktbal,
mosterd en een frisse garnering.
Mexibatta: met gebakken kipfilet, fijne dressing,
ijsbergsla en abrikoosjes.
Broodje Pulled Chicken
Broodje warme beenham
Broodje warme brie
De tip van de week:
Zie onze borden of vraag het ons.

Allergeneninformatie: vraag onze medewerkers.

€ 9,95
€ 7,95
€ 9,95
€ 9,50

€ 8,95
€ 9,75
€ 9,95
€ 8,95

Andere specialiteiten:

Van alles wa:
Kopje soep naar keuze, uitsmijtertje,
€ 10,95
sneetje brood met ei of tonijn salade
Sons Plenkske:
Soepje naar keuze, 3 minibroodjes *, rijk belegd.
€ 10,95
(* broodje beleg of kaas,broodje salade, broodje porc)
Huisgemaakte kipsatè van kippendijen
met brood en garnering

€ 9,95

Tosti met ham,kaas, dadels en tomaatjes
Tosti met gerookte zalm en roombrie

€ 5,50
€ 6,50

Pasteitje met huisgemaakte kip of kalfsragout

€ 8,95

Black Angus Hamburger met div groenten en dressing € 9,95
(paprika, ui, courgette en champignons)
Exotische Black Angus Hamburger
€ 9,95
(ananas, kaas, mango chutney)
Traditionele Uitsmijter met ham en kaas

€ 8,50

Boerenomelet met brood naar keuze

€ 8,95

MaaltijdSalade Tonijn of Geitenkaas(specialiteit)€ 10,95
Verrassende Sonse Boterham

Allergeneninformatie: vraag onze medewerkers

€ 8,75

Genieten van een heerlijke ”High Soup” ?
Van dinsdag tot zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur (duur 3
uur)
Koffie of thee, 3 gangen soep met brood, verschillende
warme en koude hapjes/gerechten, lekkere zoete hapjes,
glas wijn of fris, leuke verrassing, veel gezelligheid !!
Minimaal 2 personen € 22,50 p.p.
Graag 2 dagen van tevoren reserveren !!!

Iemand verrassen met een leuk cadeau ?
Wij hebben kadobordjes in diversen prijsklasse.
Leuk om te geven , nog leuker om te krijgen.
Tot slot:
Wij hopen dat alles naar wens is geweest.
Mocht u vinden dat wij bepaalde zaken kunnen veranderen
en/of verbeteren;
Wij staan open voor uw mening of idee.
Vertel het ons, wij kunnen er ons voordeel mee doen.
Hebt u speciale wensen voor thuis, vaak hebben wij een
origineel idee. Samen met u komen wij graag tot een
oplossing.
Ook voor kerstpakketten kunt u bij ons terecht.
Wij maken uitsluitend maatwerk.
Vertel het ons, wij doen graag ons best voor u.
Dank voor uw bezoek, en graag tot snel.
Henny en medewerkers(sters)

