
 

Onze koffie 

Max havelaar koffie       €1.50 

Krachtig en pittig 

Ristretto        €1.50 

Krachtig en pittig 

Brasilia        €1.50 

Zacht van smaak 

Ethiopia        €1.50 

Aromatisch en bijzonder  

Colombia        €1.50 

Fruitig en apart 

Decafeïne        €1.50 

Op natuurlijke manier cafeïnevrij gemaakt. Een koffie met finesse                                                                 

latte macchiato       €1.70 

Opgestoomde melk met een shot espresso 

Italiaanse cappucinno      €1.70 

Ristretto met melkschuim 

Vlaamse cappucino       €1.70 

Gewone koffie met slagroom 

Koffie Kameleon       €3.00 

Koffie van het huis met een lekkere versnapering 

 

 

De warme dranken 

Thee          €1.50 

Assortiment 

Warme cécémel       €1.50 

Opgestoomde cécémel 

Warme chocomelk callebaut      €2.00 

Opgestoomde melk met melk- en fondantchocolade callets  

Warme chocomelk Kameleon      €2.00 

Opgestoomde melk met melk- en fondantchocolade callets 

Warme chocomelk Gold                                      €2.30 

Opgestoomde melk met caramel callets 

Supplement slagroom       €0.50 

  



 

Een lekkere hap 

Verse soep         €2.00 

Dagelijks vers klaargemaakte soep, geserveerd met brood 

Croque uit het vuistje      €2.00 

Eé n stuk 

Croque monsieur        €4.00 

Twee stuks geserveerd met een salade 

Croque madame       €5.00 

Twee stuks geserveerd met een spiegelei en een salade 

Croque Hawaï        €5.00 

Twee croques geserveerd met ananas en een salade 

Croque speciale        €5.00 

Twee croques geserveerd met bolognaisesaus en een salade 

Panini Italiano       €3.50 

Belegd warm broodjes met Italiaanse ham, pesto, mozzarella en salade 

Panini brie        €3.50 

Belegd warm broodje met brie, honing, noten en een salade 

Pasta Bolognaise       €7.00 

Pasta met tomatensaus 

Pasta Carbonara       €7.00 

Pasta met roomsaus en spek 

 

 

Pannenkoeken en gebak 

Pannenkoek met suiker      €2.50 

Twee pannenkoeken met keuze uit verschillende soorten suiker 

Pannenkoek confituur      €2.50 

Twee pannenkoeken met boter en confituur 

Pannenkoek met ijs en chocoladesaus    €3.50 

Twee pannenkoeken, ijs naar keuze en warme chocoladesaus 

Taart             dagprijs 

Assortiment 

Koffie/thee en taart         dagprijs 

 

 

 

 

  



 

Onze ijscoupes 

Dame Blanche        €3.50 

Coupe met drie bollen vanille-ijs, chocolade saus en slagroom 

Coupe Bresiliënne       €3.50 

Coupe met twee bollen mokka-ijs, één bol vanille-ijs, karamelsaus, 

nootjes en slagroom 

Coupe Bananasplit       €4.50 

Coupe met twee bollen bananenijs, één bol vanille-ijs, banaan, 

chocoladesaus en slagroom 

Kinderijsje        €2.50 

Coupe met één bol vanille-ijs en één bol bananenijs, gekleurde 

hagelslag, slagroom, lolly en verrassing 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

De koude dranken 

Coca cola        €1.50 

Coca cola zero       €1.50 

Sprite         €1.50 

Fanta         €1.50 

Ice tea        €1.50  

Plat water        €1.50 

Bruisend water       €1.50 

 

Appelaere        €1.70 

Sinaasappelaere        €1.70 

Perelaere        €1.70 

 

Cécémel        €1.50 

 

Milkshakes        €3.00 

Vanille of banaan of mokka 


