CAMPING
`T STRANDHEEM
KOFFIE
APPELGEBAK

KOFFIE
€ 3.25

ouderwets lekker

KOFFIE

€ 2.50

echte koffie van D.E.

LUXE MUFFIN

€ 3.00

keuze uit appel kaneel karamel of drie chocolades

LUXE DONUT

€ 2.50

lekker sterk bakkie

€ 2.50

keuze uit choco karamel, rocky road of choco framboos

LE PETIT FOUR

ESPRESSO

€ 5.50

CAPPUCCINO

€ 3.25

eventueel met karamel, salted karamel, vanille of
hazelnootsiroop + € 0.50

assortiment van zoete lekkernijen

LATTE MACCHIATO

SLAGROOM

eventueel met karamel, salted karamel, vanille of
hazelnootsiroop + € 0.50

€ 0.50

€ 3.75

IJSKOFFIE

€ 5.00

eventueel met karamel, salted karamel, vanille, hazelnootsiroop of
slagroom + € 0.50

SORBET
DAME BLANCHE

THEE
€ 6.00

vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

BANANA SPLIT

verschillende soorten ijs met vruchten, siroop en slagroom

€ 2.50

keuze uit verschillende smaken

€ 6.50

vanille-ijs, banaan, chocoladesaus en slagroom

SORBET

THEE

MUNT THEE OF GEMBER THEE

€ 3.75

verse muntthee of gember thee

€ 6.50

WARME CHOCOMEL
met slagroom + € 0,50

€ 2.50

CAMPING
`T STRANDHEEM
WARME HAPJES
VAN DOBBEN BITTERBALLEN 8 STUKS

TAPAS PLANK
€ 7.00

geserveerd met mosterd

LUXE PARTY SNACKS 12 STUKS

TAPAS PLANK 2 PERSONEN

€ 9.50

mini kalfscroquet | mini bami oriental | mini crispy chicken |
mini rundkroket | mini frikandel | mini kaassoufflé | geserveerd met
diverse sauzen

TAPAS PLANK 4 PERSONEN

€ 39.50

een heerlijke proeverij van diverse soorten warme en koude hapjes

KOUDE HAPJES
PORTIE GEMENGDE BORRELNOOTJES

€ 22.50

een heerlijke proeverij van diverse soorten warme en koude hapjes

COCKTAILS
€ 3.00

PASSION MARTINI

€ 6.25

frisse, fruitige cocktail met vodka en passievrucht

STOKBROOD KRUIDENBOTER

€ 3,95

BROOD PLANKJE

€ 5.50

€ 5.75

kaas | worst | borrelnotenmix | kaasstengels

MOJITO BERRY

€ 6.25

COCKTAIL CURAÇAO

€ 6.25

Waan je in Caribische sferen met deze tropsiche cocktail

geserveerd met salsasaus en kaassaus

HOLLANDS PLANKJE

€ 6.25

een fruitige twist op de orginele mojito

2 soorten brood geserveerd met diverse smeersels

NACHOS

MOJITO
zomerse cocktail met rum, limoen en munt

wit stokbrood geserveerd met kruidenboter

€ 8.50

APEROL SPRITZ

€ 6.25

proef de Italiaanse zomer met deze verfrissende oranje drank met
bittere en zoete sinasappel

GIN & TONIC
misschien wel de meest populaire cocktail aller tijden

€ 6.25

