Ontbijt & Lunch
Last van allergieën? Laat het ons weten!

Ontbijt

Zwart

Naast de ontbijtplank van €9,50 p.p. serveren wij:

Chocolade croissant		
€2,75
Croissant met kaas of jam		
€2,75
Roze frambozen croissant		
€3,00
Bananenbrood		
€3.75
Yoghurt met granola, honing en vers fruit €4,50
Bananenpannenkoekjes (3 stuks)
€6,95
Wentelteefjes (2 stuks)		
€6,95
American pancakes met fruit van het moment
keuze uit stroop of chocoladesaus (3 stuks)
€6,95
Avocado toast (2 stuks)		
€7,95

Smoothie Bowl keuze uit;		

Groene smoothie bowl (banaan, spinazie en avocado)
Roze smoothie bowl (aardbei en banaan)
Oranje smootie bowl (sinaasappel, banaan en ananas)
Alle smootie bowls worden bereid met amandelmelk

Soepen

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

keuze uit wit of bruin brood

(geserveerd met stokbrood)

Salades

Wit
		
		

Lunch

Ham - kaas			
€5,00
Hawaii (ham, kaas & ananas)
€5,25
Komijnekaas met paprika
€5,25
Geitenkaas met honing en walnoot
€5,50
Tonijn, kaas, ui en kappertjes
€5,50
Salami met kaas, tomaat, olijf, sambal
en knoflook			€6,00
Mozzarella met pesto en tomaat
€6,00

Heldere groentesoep 		
Tomatensoep met room 		
Soep v/d dag			
Zeeuwse vissoep		

English breakfast
Krachtig en aromatisch, zoals de Engelsen
		hun thee drinken.		€2,40
Lady Grey		
Op de gehele wereld gedronken, zwarte thee
		
met het fijnste aroma, puur genot!
€2,40

Witte champagne

(spiegeleitjes erop? +€2,50)

Tosti’s

€7,95

Thee

(geserveerd met stokbrood)

Mozzarella met pesto, tomaat en Parmaham
Geitenkaas, honing, walnoten, tomaat en
komkommer 		
Vis: gerookte zalm, makreel, forel en tonijnsalade

Klein Groot

€8,50 €14,50

€8,50 €14,50
€9,50 €16,50

Warme lunch keuze uit wit of bruin brood
Uitsmijter of omelet met ham of kaas of spek
€7,00
Uitsmijter of omelet met ham, kaas en spek
€8,50
Boterhammen met rundvlees- of kaaskroketten
(2 stuks)				€7,00
Boterhammen met garnalenkroketten (2 stuks)
€9,00

Broodjes keuze uit een wit of bruin broodje
Ham of kaas				€5,25
Mozzarella, pesto en tomaat 		 €6,00
Huisgemaakte eiersalade			€6,00
Gezond (ham, kaas, tomaat, komkommer en ei)
€6,25
Huisgemaakte tonijnsalade		
€6,75
Gerookte zalm met huisgemaakte eiersalade
en kappertjes			€8,00
Rundercarpaccio met mosterdmayonaise, pesto
pittenmix en Parmezaanse kaas		
€8,00
(vraag ook naar onze weekspecial!)

Aardbei/kersen
Ziet er uitstekend uit en smaakt ook nog
		
eens heerlijk! Een absolute must voor de
		
liefhebber van groene thee.
€2,40
China Jasmijn
Chinese groene thee gemengd met
		(veel) jasmijnbloesem.		€2,40

Rooibos

€5,50
€5,50
€6,00
€7,00

			

Groen

Rooibos Chai
Niet alleen trendy maar ook eenvoudig 		
		
goed! De milde rooibos combineert
		
wonderbaarlijk met kruiden uit de
		gehele wereld.		€2,40
Innerlijke rust		
Rust en stabiliteit brengt ons de kracht van
		
het leven. Ayur la Vie Innerlijke rust helpt
		
daarbij (bevat zoethout, bij hoge bloeddruk
		
het gebruik van deze thee vermijden) €2,40

Specials
Bosvruchten		
Niet lekker in je vel? Neem dan een kopje
		
van deze heerlijke vruchtenmelange en
		
de wereld ziet er gelijk anders uit.
€2,40
Citrus Betovering
De kruidige frisheid van Grapefruit
		
combineert zeer goed met het waardevolle
		Citrus aroma.			€2,40
Guest Tea		
Maandelijks wisselende thee
€2,40

Koffie

Koffie

Decafe + €0,30

Espresso		
Alle smaaksensaties in een kopje
€2,25
Americano		
Lungo met een scheutje heet water
€2,30
Lungo v/d maand
Zie borden voor de boon		
€2,50
Lungo		Krachtige koffie		€2,50
Dubbele espresso
Dubbel zo krachtig		
€3,50

Koffie met melk Haver, soja of amandel melk + €0,50

Espresso Macchiato
Espresso met een vlekje schuim
€2,15
Cortado		
Espresso met een scheutje warme melk €2,30
Cappuccino		
Espresso met melk en melkschuim
€2,70
Cafe Latte		
Lungo met veel warme melk
€3,00
Flat White		
Dubbele espresso cappuccino
€3,20
Latte Macchiato
Espresso met melk en melkschuim
		in laagjes			€3,25
Double Shot
Latte Macchiato
Dubbele espresso met melk en
		melkschuim in laagjes		€3,75
Macchiato Special
Macchiato met siroop
		(vraag naar de smaken)		
€3,75

Specials

Irish Coffee		
Lungo met Irish Whisky en
		slagroom			€6,25
Baileys Coffee
Lungo met Baileys en slagroom
€6,25
Italian Coffee		
Lungo met Amaretto en slagroom
€6,25
French Coffee
Lungo met Grand Marnier en
		slagroom			€6,25
Spanish Coffee
Lungo met Tia Maria en slagroom
€6,25
Coffee 43		
Lungo met Likeur 43 en slagroom
€6,25

Warme chocolademelk
Warme chocolademelk				€2,75
Warme chocolademelk met slagroom			
€3,00
Warme chocolademelk met likeur			
€4,75

Voor bij de koffie uit eigen keuken Slagroom +€0,50
Oma de Nood’s boterkoek			
€ 1,50
Zeeuwse bolus			€2,95
Worteltaart				€3,75
Brownie				€3,75
Bananenbrood			€3,75
Huisgemaakte appeltaart			€3,75
Warme appelbol			€4,25
Warme wafel met suiker			
€4,50
Warme wafel met suiker en slagroom		
€5,00
Warme wafel met seizoensfruit en slagroom
€6,00

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 verzekerd een uitgesproken kwaliteit.
Alle groene thee komt uit Fuijan China.
				

Pot thee

Wonderwell		
Jasmijnbloemen & goudsbloem
€6,50
Precious		Daglelie 			€6,50
Lavender Green
Lavendel en jasmijn		
€6,50
Happy Rose		
Roos, goudsbloem & jasmijn
€6,50
Mystery		
Daglelie & jasmijnbloesem
€6,50

Wijnen

Last van allergieën? Laat het ons weten!

Dranken

Wit						

Frisdranken

Borrel

PSV

Melk			€2,00
Havermelk, Amandelmelk
of Sojamelk			€2,50
Coca Cola / Coca Cola zero
€2,50
Fanta sinas/ casis		
€2,50
Chaudfontaine rood / blauw
€2,50
Appelsap			€2,50
Chocomel			€2,50
Fuze Tea / Green Tea		
€2,75
Tonic / bitter lemon		
€3,00
Verse jus d’orange		
€3,50
Earth Water sprankling / still (0,75L) €5,50

Port rood / wit
Sherry medium / dry
Martini rood / wit
Campari		

€3,25
€3,25
€3,50
€4,00

Whiskey’s
Paddy old		
€5,00
Johnie Walker Red Label €5,50
Glenfiddich 12 y.o.
€6,00

Portie jong belegen kaas (8 stuks)		
€5,25
Portie salami (8 stuks)			
€5,25
Portie bitterballen (8 stuks)		
€6,00
Vegetarische bitterballen (8 stuks) 		
€6,00
Mini kaassouffle’s (8 stuks) 		 €6,00
Plankje brood met smaakvolle smeersels
€6,75
Borrelplank				€9,75

In de mond subtiele tannines, vol en goed gestructureed
De afdronk is zacht doch intens		
€4,00 / €19,50

Don Leon Semi Dulce
		

Fris en fruitig met noten van tropische vruchten,
zoete appel en ananas.			

€4,00 / €19,50

Orce Merlot Rosé
		

Aroma’s van verse aardbeien en frambozen,
delicaat en fruitig.		

€4,00 / €19,50

Rose

Mousserende wijn
Cava Louis de Vernier
(Fles 187ml)		

Bieren van ‘t vat
Swinckels 25cl
De Koninck		
Swinckels 50cl

Orce Roble		
		

Zoet

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

Verfijnde bubbels met aroma’s van tropische vruchten			
gevolgd door een prettig rijke en lange afdonk.
€5,25

€2,80
€3,50
€5,25

Tips

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

€4,25
€4,25
€4,25
€4,25
€4,25
€4,25
€5,00
€5,00

Gin-Tonic
Gin Bombay Sapphire +
Fever Tree tonic
€8,50
Gin Hendrick’s +
Fever Tree tonic
€9,50
Gin Black Tomato +
Fever Tree tonic
€11,50

Cognac
Courvoisier VS

Gedistilleerd
Jonge jenever
Oude jenever
Vieux		

Vlees

Bieren op fles
Bavaria Malt		
La Trappe Wit
Fruitesse		
La Trappe Blond
La Trappe Dubbel
La Trappe Tripel
Bavaria Radler 0.0%
Bavaria Radler 2.0%
De Koninck		
La Chouffe		
Duvel		

€2,75
€2,75
€2,75

€6,00

fles

Het aroma is verfijnd en elegant met tonen van vers
fruit, ananas, peer en banaan		
€4,00 / €19,50

Rood

Heerlijkheden

Glas

Epicuro Chardonnay
		

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

Vegetarisch

Proeverijen
Gezellig delen met z’n tweeën (of meer!)

Vis

Visgerechtjes			€19,95 p.p.
Gerookte zalm, forel, makreel, huisgemaakte tonijnsalade
en gemarineerde scampi’s

Salades

Vleesgerechtjes			€19,95 p.p.

Desserts

Gerookte Carpaccio met mosterdmayonaise, pittenmix,
pesto en Parmezaanse kaas, parmaham, salami met
walnoten, Mortadella, Betuwse beenham en Crostini’s
met tomaten tapenade, ui, en kaas

Anti pasti

Desserts				€7,50 p.p.

Borrel

Diversiteit aan zoetigheden

Follow us!
Citybeanzvlissingen

CityBeanz

Diner

Last van allergieën? Laat het ons weten!

Soepen

(geserveerd met stokbrood).

Tomatensoep met room
Heldere groentesoep

Desserts
.
Huisgemaakte brownie met slagroom				

€4,50

		

€5,50

€5,50

€5,50

Hoofdgerechten

Affogato (bol vanille ijs met espresso)				

		

.

Vers fruitsalade met vanille ijs en slagroom			

€6,50

€6,00

Vispotje (rijkelijk gevuld met diverse vissoorten,

Dame Noir (2 bollen chocolade ijs met witte chocoladesaus en slagroom) €6,50

Soep v/d dag			

Zeeuwse vissoep			€7,00

wortel, sperzieboontjes en krieltjes)			 €18,50

Zeeuwse bolus met kaneel ijs en slagroom			

Gebakken scholfilet met remouladesaus		

€19,50

Bananensplit (banaan met 2 bollen vanille ijs, chocoladesaus en slagroom) €6,50

Kipfilet met tomaat, pesto en mozzarella		

€19,50

Varkenshaas met champignonroomsaus		

€20,50

Dame Blanche (2 bollen vanille ijs met chocoladesaus en slagroom)

€6,50

Flensje met fruit van het moment en slagroom			

€7,00

Gebakken slibtong					€20,50

Voorgerechten
.
Plankje brood met smaakvolle smeersels
Kaaskroketje met stokbrood

Gebakken wijtingfilet met mosterdsaus		

€20,50

Tournedos met gebakken champignons		

€23,50

€6,75

Coffee specials

Pasta’s

		 €7,50

Rundercarpaccio (met mosterdmayonaise, pesto,

Irish Coffee

Lungo met Irish Whisky en slagroom

€6,25

Baileys Coffee

Lungo met Baileys en slagroom

€6,25

Pasta carbonara			€16,50

Italian Coffee

Lungo met Amaretto en slagroom

€6,25

Pasta zalm			€16,50

French Coffee

Lungo met Grand Marnier en slagroom €6,25

Spanish Coffee

Lungo met Tia Maria en slagroom

€6,25

Coffee 43

Lungo met Likeur 43 en slagroom

€6,25

.

pittenmix en Parmezaanse kaas)			

€10,50

Parmaham met vers fruit			

€10,50

Trio van gerookte vissoorten			

€12,50

Vegetarische pasta

		

€15,50

Proeverijen

Salades (geserveerd met stokbrood)
.					

Klein

Mozzarella met pesto, tomaat en Parmaham

€8,50 €14,50

Visgerechtjes			€19,95 p.p.

€8,50 €14,50

Vleesgerechtjes			€19,95 p.p.

Groot

Geitenkaas, honing, walnoten, tomaat
en komkommer				

Vis: gerookte zalm, makreel, forel en tonijnsalade €9,50 €16,50

€6,50

Gezellig delen met z’n tweeën (of meer!)
Gerookte zalm, forel, makreel, huisgemaakte tonijnsalade
en gemarineerde scampi’s
Gerookte Carpaccio met mosterdmayonaise, pittenmix,
pesto en Parmezaanse kaas, parmaham, salami met
walnoten, Mortadella, Betuwse beenham en Crostini’s
met tomaten tapenade, ui, en kaas

Desserts				€7,50 p.p.
Diversiteit aan zoetigheden

