Menukaart

Smakelijk ontbijt en lunch, huisgemaakte
lekkernijen en écht goede coffee...

FREE

www.citybeanz.nl

Ontbijt
Van 8.00 uur tot 11.00 uur kun je op het gemakje je dag opstarten in
City Beanz. Voor € 7,50 serveren wij een ontbijtje bestaande uit croissant met
jam (keuze uit 2 smaken), espresso/kofﬁe of thee, glas verse jus d’orange en
yoghurt met muesli of vers fruit.

Coffee
Kofﬁe

Espresso
Lungo
Lungo v/d maand

Kofﬁe met melk
Espresso Macchiato
Cortado
Cappuccino
Flat White
Cafe Latte
Double Shot Latte
Latte Macchiato
Macchiato Special

Specials

Irish Coffee
Baileys Coffee
Italian Coffee
French Coffee
Spanish Coffee
Coffee 43

Decafé mogelijk!
+ € 0,25

Alle smaaksensaties in een kopje
Krachtige kofﬁe
Zie de borden voor de boon

€ 2,00
€ 2,30
€ 2,50

Espresso met een vlekje schuim
Espresso met een scheutje warme melk
Espresso met melk en melkschuim
Dubbele espresso cappuccino
Lungo met veel melk
Dubbele espresso met veel melk
Espresso met melk en melkschuim
Macchiato met siroop, vraag naar de smaken

€ 2,15
€ 2,30
€ 2,50
€ 3,20
€ 2,75
€ 3,40
€ 2,90
€ 3,75

Espresso met Irish Whisky en slagroom
Espresso met Baileys en slagroom
Espresso met Amaretto en slagroom
Espresso met Grand Marnier en slagroom
Espresso met Tia Maria en slagroom
Espresso met Likeur 43 en slagroom

€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25

Warme chocolademelk

Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
!

We also have coffee to go!

€ 2,50
€ 2,75

Thee
Onze thee wordt geserveerd in een losse theehouder met een zandloper.
Zo kun je zelf de sterkte van de thee bepalen.

Zwart

English breakfast Krachtig en aromatisch, zoals de Engelsen hun thee drinken.
Lady Grey
Op de gehele wereld gedronken, zwarte thee met het ﬁjnste
aroma... puur genot!

€ 2,40
€ 2,40

Wit

Witte champagne Lemongrass en Cassis geven deze thee een frisse en tegelijkertijd € 2,40
fruitige smaak met een licht champagne karakter. Een zachte
thee die niet zo snel na bittert.

Groen

Aardbei/kersen

Ziet er uitstekend uit en smaakt ook nog eens een keer heerlijk!
Een absolute must voor de liefhebber van groene thee.
Chinese groene thee gemengd met (veel) jasmijnbloesem.

€ 2,40

Niet alleen trendy maar ook eenvoudig goed! De milde rooibos
combineert wonderbaarlijk met kruiden uit de gehele wereld.
Rust en stabiliteit brengt ons de klacht van het leven. Ayur la Vie
Innerlijke rust helpt daarbij (bevat zoethout, bij hoge bloeddruk
het gebruik van deze thee vermijden).

€ 2,40

Niet lekker in je vel? Neem dan een kopje van deze heerlijke
vruchtenmelange en de wereld ziet er gelijk anders uit.
Citrus Betovering De kruidige frisheid van Grapefruit combineert zeer goed met het
waardevolle Citrus aroma.
Guest Tea
Maandelijks wisselende thee.

€ 2,40

China Jasmijn

Rooibos

Rooibos Chai
Innerlijke rust

Specials
Happy Fruit

Zoek je een leuk (thee) cadeau? Laat het ons weten!

€ 2,40

€ 2,40

€ 2,40
€ 2,40

Blooming Teas
De Teaﬂower ontluikt in de theepot zodra deze in aanraking komt met
heet water; een zinderend schouwspel dat de zintuigen prikkelt! Tijdens het
ambachtelijke productieproces worden de theeblaadjes samengebonden
met een ﬁjne draad. Dit verzekert een uitgesproken kwaliteit.

Blooming Teas
Wonderwell
Precious
Lavender Green
Happy Rose
Mystery

Jasmijnbloemen & goudsbloem. Groene thee uit Fuijan, China.
Daglelie. Groene thee uit Fuijan, China.
Lavendel & jasmijn. Groene thee uit Fuijan, China.
Roos, goudsbloem & jasmijn. Groene thee uit Fuijan, China.
Daglelie & jasmijnbloesem. Groene thee uit Fuijan, China.

Pot thee
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Voor bij de kofﬁe
Oma de Nood's boterkoek
Zeeuwse bolus
Gesorteerd gebak van bakkerij van de Kop
Warme wafel met suiker
Warme wafel met suiker en slagroom
Warme wafel met warme kersen en slagroom
Warme wafel met verse aardbeien en slagroom*

€ 1,00
€ 2,95
€ 3,75
€ 3,50
€ 4,00
€ 5,50
€ 5,50

*Alleen in het seizoen

Thuis genieten van onze thee? Vraag ons ernaar!

Ontbijt/lunch
Ontbijt: 08.00 tot 11.00 - Lunch: 11.00 tot 16.00 uur -

= vegetarisch

Ontbijt naast ons ontbijtje van € 7,50 p.p. serveren wij:

Chocolade croissant
Croissant, met jam of kaas
Yoghurt met muesli, honing en vers fruit
Wentelteefjes (3 stuks)
American pancakes met blueberries en maple syrup (5 stuks)

€ 2,75
€ 2,75
€ 4,50
€ 6,95
€ 6,95

Soepen geserveerd met stokbrood
Groentesoep
Tomatensoep
Vissoep

€ 5,50
€ 5,50
€ 6,50

Tosti’s keuze uit bruin of wit brood

€ 4,50
€ 4,75
€ 4,75
€ 5,00
€ 5,25
€ 5,50

Ham- kaas
Hawaii (ham en kaas met ananas)
Komijnekaas en gegrilde paprika
Geitenkaas met honing en walnoot
Tonijn met kaas, ui en kappertjes
Salami met kaas, tomaat, olijf, sambal en knoﬂook

Broodjes keuze uit meergranen triangel of rustiek wit of bruin

€ 5,25
€ 5,75
€ 7,00
€ 7,50

Ham of kaas
Mozzarella, pesto en tomaat
Gezond (ham, kaas, tomaat, komkommer en ei)
Gerookte zalm met roomkaas

Vraag ons ook naar het broodje / de tosti van de dag!

Salades geserveerd met stokbrood

Mozzarella met pesto, tomaat en Parmaham
Geitenkaas, honing, walnoten, tomaat en komkommer

Klein: Groot:
€ 8,50 € 14,50
€ 8,50 € 14,50

Warme lunch keuze uit bruin of wit brood

Uitsmijter of omelet met ham, kaas of spek
Uitsmijter met ham, kaas en spek
Boterhammen met rundvlees- of kaaskroketten (2 stuks)
Boterhammen met garnalenkroketten (2 stuks)

Last van allergieën? Laat het ons weten!

€ 6,50
€ 8,50
€ 7,00
€ 9,00

Voor bij de borrel
= vegetarisch

Heerlijkheden

Portie jong belegen kaas 8 stuks
Portie salami 8 stuks
Portie bitterballen 8 stuks
Vegetarische bitterballen 8 stuks
Mini kaassoufﬂe’s 8 stuks
Plankje brood met smaakvolle smeersels

€ 5,25
€ 5,25
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,75

Borrelplank

€ 9,75

Assortiment van koude en warme hapjes (12 stuks) zoals kaas, salami,
bitterballen, mini kaassoufﬂe’s en stokbrood met smeersels

Proeverijen
Gezellig delen met z’n tweeën (of meer!)
Vis en vlees gerechtjes

€ 14,50 p.p.

Vegetarisch

€ 16,50 p.p.

Deluxe

€ 18,50 p.p.

Desserts

€ 7,50 p.p.

Diverse koude vis- en vlees gerechtjes, geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Diverse koude en warme vegetarische gerechtjes en een klein soepje, geserveerd met
stokbrood en kruidenboter
Diverse luxe koude en warme vis- en vlees gerechtjes, geserveerd met stokbrood en
kruidenboter, uitgebreid met een klein soepje en quiche
Diversiteit aan zoetigheden.

Lekker genieten

Dranken
Frisdranken

Coca Cola / Coca Cola zero
Fanta sinas
Chaudfontaine rood/blauw
Earth Water sparkling/still (0,75 L)
Russell & Co tonic
Fuze Tea
Appelsap
Verse jus d’orange
Chocomel
Melk

Bieren van ‘t vat
Swinckels 25 cl
Swinckels 50 cl
La Trappe wit
De Koninck
Wisselende tap

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 5,50
€ 3,00
€ 2,75
€ 2,50
€ 3,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,80
€ 4,75
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Likeuren & Gedistilleerd
Amaretto
Baileys
Grand Marnier
Likeur 43
Tia Maria
Malibu

€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,50

Bacardi Rum
Vodka

€ 5,00
€ 5,00

Bieren op ﬂes
Duvel
La Chouffe
La Trappe Wit
La Trappe Blond
La Trappe Dubbel
La Trappe Triple
Bavaria Malt

PSV

Rode port
Martini Rood/Wit
Campari

Whiskey’s

Paddy old
Johnie Walker Red Label
Glenﬁddich 12 y.o.

Cognac

Courvoisier VS

Gedistilleerd
Jonge jenever
Oude jenever
Vieux

Gin-Tonic

Gin Bombay Sapphire + Russell &
€ 7,50
Co tonic
Gin Hendrick’s + Russell & Co tonic
€ 8,50
Gin Black Tomato + Russell & Co tonic € 10,50

Dorstlessend lekker

€ 4,50
€ 4,25
€ 3,25
€ 3,75
€ 3,75
€ 4,25
€ 3,00
€ 3,25
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,25
€ 4,75
€ 5,50
€ 5,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

Wijnen
Wit
Nero Chardonnay

Het aroma is verﬁjnd en elegant met tonen van vers
fruit, ananas, peer en banaan.

Fles
Glas
€ 4,00 / € 19,50

Rood
Orce Roble

In de mond subtiele tannines, vol en goed structered.
De afdronk is zacht doch intens.

€ 3,75 / € 18,50

Zoet
Vinotage Semi Dulce Fris en fruitig met noten van tropische vruchten,
zoete appel en ananas.

€ 3,75 / € 18,50

Rosé
Vinotage

Aroma's van verse aardbeien en frambozen. Zacht
en fris met verse fruittonen. Prettige lange afdronk.

€ 3,75 / € 18,50

Mousserende wijn
Planas Albareda

Verﬁjnde bubbels en elegant met een vleugje groen
fruit gevolgd door een prettig rijke en lange afdronk.

€ 4,50 / € 24,50

Wijn tips:
Vlees
Desserts

Vegetarisch
Borrel

Carpe diem

Vis

Salades
Anti-pasti

