Koek & Koffie deals
Leescafé de Kleine Prins wil je graag verwennen met zoete zaligheden.
Koop je een koek of taartje? Dan krijg je de koffie of thee er voordelig bij!
m.u.v. dubbele espresso en de koffie specials

Lekkernij met koffie
*
*

Koek met koffie

Citroenkoekjes met choco topping (veganistisch)
Oatmeal cookies (veganistisch)
- banaan / kokos
- rozijnen / five spices
Chocobar
- melk choco / noten pittenmix
- witte choco / gedroogd fruit
Muesli flikken
Witte choco cornflakesrots

*

*
*
*
*
*
*

2,30

*
*

Taart met koffie
Frambozen crumble (veganistisch)
Espresso mokkataart
Cheesecake met bosvruchten
en witte chocoschaafsel
Chocolade classic

*

vegan
Wrap 4,75
*

Geroosterde groenten
& tapenade

van bruin brood, geserveerd
met yoghurt- tostisaus en rauwkost

*

*
*
*

4,25

Tosti’s
*
*

3,00

warme Broodjes

Broodjes

*
*
*

Choco kokos cake (veganistisch)
Wortel ras el hanout cake (veganistisch)
Dadel volkorenkoek
Toffee walnoot brownie
Blondie met sinaasappel
Rocky road

Ham / kaas
2,50
Roomkaas peppadew / gegrilde groenten 3,00
(vegetarisch)
Geitenbrie / walnoten / honing
3,00
(vegetarisch)

Worstenbroodje		
Saucijzenbroodje		
Kaasbroodje		

1,80
2,25
2,25

KIES UIT PUUR WIT
4,75
OF DONKER MEERGRANEN
*
*
*

Belegen boerderijkaas (vegetarisch)
Geitenbrie Fenegriek / honing / walnoten,
warm geserveerd (vegetarisch)
Club: kaas / kip / bacon / scharreleitje /
truffelcrème

Soep

vegetarische soep
Met een vers
gebakken broodje

5,00

Drankenkaart
Koffie
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Marshmallow Latte met vanille
Stroopwafel Latte met karamel
Cortado
(espresso, klein scheutje melk, melkschuim)
Mini-cino
(warme melk, melkschuim, kaneelsuiker)

1,90
1,90
2,95
2,00
2,00
2,00
2,20
2,20
2,00

Verse

Smoothies

2,50

1,80

Alle koffiespecialiteiten kunnen ook geserveerd
worden met Sojamelk of Oatly havermelk.

vers geperst
vruchtensap
Vers geperste jus d’orange

2,50

Smoothies
Koffiebranderij J.J. Darboven brandt de fairtrade
koffie Café Intención.
Wij schenken deze (h)eerlijke koffie.
Goeie koffie, goeie zaak!

Fris(se) dranken

Thee
verse thee
Verse gember
Citroen - honingthee
Zoethout		
Munt		

2,50
Komkommer, banaan, appel, kaneel en gember (vegan)
Sojamelk, amandelen, banaan, peer en dadels (vegan)
Smoothie van de dag (zie krijtbord)

2,00
2,00
2,00
2,00

Coca Cola		
Coca Cola Light
Ice tea lemon
Ice tea green
Appelaere appelsap
Appelaere perensap
Chaudfontaine rood
Chaudfontaine blauw

2,00
2,00
2,00
2,00
2,20
2,20
2,00
2,00

thee van Simon Lévelt
Engelse Melange
Rooibos Vanille
Jasmijn		
Sweet Fire
Kamille Lemon

1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

chocolademelk
Belgische pure chocolade
Witte chocolade
Slagroom 		

Zuivel
Biologische melk
Biologische karnemelk

1,90
1,90

Prinsheerlijk.nl
volg ons ook op facebook
2,00
2,00
0,30

Heeft u een voedselallergie?
Meld het ons. Wij denken graag met u mee!

