Menukaart
om te drinken

om te eten
belegde broodjes

warme dranken
Koffie
Koffie verkeerd
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Latte macchiato
Thee per glas
Potje thee (3 koppen)
Thee met verse kruiden uit de tuin
Warme chocolademelk
- slagroom

€ 2,20
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,00
€ 3,90
€ 2,50
€ 2,40
€ 5,60
€ 2,40
€ 2,40
€ 0,25

€ 3,95
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,80
€ 1,80
€ 2,50

Naturfrisk

€ 2,40

Bitter lemon
Ginger ale
Rasberry
Indian tonic
Cola
€ 2,40

Appel-mango
Appel

€ 2,60

€ 6,50

tosti’s
Kaas
Kaas en tomaat
Kaas en vegetarische ham
Geitenkaas

€ 3,90
€ 4,25
€ 4,25
€ 5,50
€ 5,50

met groente van het seizoen.

soep van de dag
Keuze uit diverse huisgemaakte soepen
- inclusief brood en kruidenboter

€ 4,95
€ 5,50

pannenkoeken
Naturel
Kaas
Kaas en vegetarische ham

Spa rood (0,5 l)
Spa blauw (0.5l)

Odin

Roerei met tomaat

Kaas met Kimchi

Verse smoothie
Limonade framboos met verse tijm
Limonade limoen met verse munt
Kinderlimonade limoen
Kinderlimonade framboos
Pinkus alcoholvrij bier

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

met kaas en vegetarische ham

met tijm, honing en tomaat

koude dranken

Well

Broodje roomkaas met caponata
Boerenomelet
Uitsmijter

€ 3,60
€ 3,95
€ 4,25

taart en gebak
Landgoed Cake met zaden en pitjes
Walnotencake
Worteltaart
Chocoladetaart
Appel Tartelette
- slagroom

€ 2,50
€ 2,50
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 0,25

Buiten het seizoen hebben we ook een ToGo menukaart. We verkopen dan huisgemaakte en direct ingevroren eenpersoonsporties. Zo houden wij onze collega’s uit de
dagbesteding en onszelf ook in de koudere maanden lekker bezig. Interesse? Schrijf je in voor de nieuwsbrief via www.landgoedderading.nl of volg ons op facebook of
instagram. We werken zoveel mogelijk met biologisch, lokale en duurzame producten. Alle gerechten zijn bij ons vegetarisch.
WIFI: Landgoedwinkel Netwerk wachtwoord: GastRading

Zomer 2022

