DRANKEN
Warme dranken
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Machiatto
Thee van Simon Lévelt
Winterse koffiespecials
Warme chocolademelk
• met slagroom
• met slagroom, nootjes, chocoschaafsel

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,00
2,00
2,95
2,20
2,20
2,30
1,90
3,00
2,00
2,20
2,75

Koude dranken
Chaudfontaine blauw / rood
Coca Cola / Coca Cola light
Fanta Orange
Nestea Lemon
Nestea Green tea
Appelaere appelsap
Appelaere perensap
Chocomel / Fristi

€
€
€
€
€
€
€
€

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,30
2,30
2,00

Verse sapjes
Verse jus d’orange
Smoothie (diverse soorten)

€ 2,50
€ 2,50

Heeft u een voedselallergie?
Meld het ons!
Prins Heerlijk Eetwinkel
Stadhuisplein 325 Tilburg
T: 013 544 01 60

Volg ons en bl
ijf
op de hoogte

info@prinsheerlijk.nl
www.prinsheerlijk.nl

/prinsheerlijktilburg

WINTERSE DRANKEN

SOEP

Winterse koffiespecials
€ 3,00
• kaneel, slagroom en pure chocoschaafsel
• speculoos, slagroom en geroosterde amandelen
• karamel, slagroom en mini marshmallows

Dagverse soep
€ 4,75
met vers gebakken brood en kruidenboter

Warme chocolademelk
• met slagroom
• met slagroom, nootjes, chocoschaafsel

BROOD PIZZA

€ 2,00
€ 2,20
€ 2,75

Rijkelijk belegd in diverse smaken

KOEK EN TAART

BROOD EN BELEG

Choco lekkernijen
€ 0,50
• Pure chocolade rots, zeezout
• Melk chocolade pindarots, cranberry
• Pure chocolade fudge, hazelnoten, Schrobbelèr
• Kokosmakroon witte chocolade, abrikoos-pistache

Kies je brood:
desem wit
desem bruin
koningsbol

Koeken
• Brownie van Belgische chocolade
• Boeren boterkoek met citroen
• Lievelingskoek van de leerling

€ 1,50

Luxe koeken
• Honing amandelkoek
• Luxe notenkoek
• Arretjescake met vulling

€ 2,00

Vorstelijke taarten met slagroom
€ 2,75
• Prins Heerlijk appeltaartje
• Bounty kokostaart (glutenvrij)
• Cheesecake met topping van het seizoen
• Worteltaart met walnoten en winterkruiden
• Lievelingstaart van de leerling

€ 4,75

meergranenslof
stokbrood wit
glutenvrij brood

Heerlijk beleg
• Belegen of oude kaas
• Gerookte ham van De Walhoeve
• Slagers achterham gekookt
• Scharreleisalade
• Ham-preisalade

€ 4,00

Vorstelijk beleg
€ 4,75
• Geitenkaas fenegriek met mosterd-dillesaus
• Rundercarpaccio met pesto
• Club: kip, kaas, bacon en truffelmayonaise   
• Filet americain met rode ui   
• Tonijnsalade
• Kip-cajunsalade
• Gerookte zalmsalade

WARME BROODJES
COMBI DEALS
Koffie-thee duo
€ 3,50
Warm worstenbroodje met koffie of thee
Proeverijtje
€ 7,50
- soepje van de dag
- wit of bruine desemboterhammen met:
gerookte ham van de Walhoeve,
belegen boerderij kaas en tonijnsalade
- gemengde salade

Panini’s
€ 4,00
• Belegen kaas en gekookte ham
• Pulled pork met honing-mosterdsaus
• Geitenkaas fenegriek, bacon en vijgencompote
Brabants worstenbroodje
Ragoutbroodje
Saucijzenbroodje
Kaasbroodje

€
€
€
€

1,80
2,20
2,20
2,20

