WIST U DAT?
er gratis wifi beschikbaar is? Selecteer het netwerk van Staatsbosbeheer.
onze koffie gemaakt wordt van bonen met het Rainforest Alliance keurmerk?
er aan de muur in ons Grand Café, en op de showtafels op onze terrassen
“leesvoer” te vinden is?
wij in het Grand Café en op het terras een kinderspeelhoek hebben?
wij ook waardebonnen verkopen? Leuk om te geven en om te krijgen!
er op de showtafels op onze terrassen gratis zonnebrandcrème beschikbaar is.
er hondenkoekjes en bakken water beschikbaar zijn voor uw viervoeter?
u ook uw verjaardag of jubileum bij ons kunt vieren?
onze locatie beschikbaar is voor gezelschappen tot 150 personen?
de foto’s aan de muur van ons Grand Cafe ook te koop zijn?
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Thee
Verse muntthee met honing
Gemberthee met limoen
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Flat white
Espresso macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Warme chocolademelk
Slagroom
Irish coffee
Italian coffee
French coffee

Appeltaart

4,25

Biologische wijnen uit Castilla la Mancha,
midden Spanje

Bosvruchtengebak

4,25

Seizoensgebak

4,25

Chocoladebrownie LV GV

3,75

Muffin
vanille of bosbessen

2,80
3,95
3,95
2,80
2,95
2,95
2,95
3,70
2,95
2,80
3,70
2,80
0,55
6,25
6.25
6,25

Per glas 4,25 - Per fles 22,50
Verdejo | met lichte bloemige geuren als van appel
en vlierbloesem.

De Leckere Pilsener

3,25

3,75

Tempranillo | rode bessen en kersen en ook hele
aardse aroma's

De Leckere Witte Vrouwen
wit lichtblond tarwebier, 5%

3,75

Glutenvrije taart GV

4,25

Seizoenswijnen uit Mendoza, Tupungato, het
westen van Argentinie

De Leckere CromHout
dubbel donker roodbruin bier, 6,5%

3,75

Slagroom

0,55

Per glas 5,25 - Per fles 27,50

De Leckere Razende Swaen
trippel met volle smaken, donkerblond, 8%

3,75

De Leckere Wilibrord
amber, zoetig met een lichte
karamelsmaak, 5,5%

3,75

Paulus, Abdijbier
krachtig, lichtblond bier, volle smaak, 7,5%

3,75

Heineken 0.0%

3,25

Amstel Radler 2%

3,25

Chardonnay | fris en rijk aan tropisch fruit met hints
van citrus.
Al onze melkkoffies zijn ook te verkrijgen met
sojamelk of havermelk
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Malbec | intense rijke aroma’s van zwart fruit en
een hint van zwarte peper.

Verse aardbeien
5,95
Hollandse aardbeien | vanille ijs | slagroom
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Diverse frisdranken
Diksap
Chocolademelk
Biologische drinkyoghurt van rood fruit
Vers geperste sinaasappelsap
Biologische melk/karnemelk
Biologische sappen van Schulp
sinaasappelsap, appelsap,
appel-aardbeiensap, appel-vlierbessensap
Biologische frisdranken
Dietz Juiz - rabarber | lavendel | soda
Vigo Kombucha – bruisend | acai
The Feel Good – sinaasappel | mango
All I Need – sencha | agave

3,25
1,00
1,85
1,85
3,95
1,85
3,45

4,25
4,25
4,25
4,25

Smoothie
4,25
Elke week een verse smoothie met fruit
van het seizoen. Kijk op de krijtborden of vraag
onze medewerkers
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Brouwerij De Leckere is in 1997 opgericht als eerste
100% biologische speciaal bierbrouwerij van
Nederland. Alle bieren worden ambachtelijk
gebrouwen met behulp van de beste, duurzaam
verbouwde ingrediënten. De Leckere bieren hebben
een volle smaak en een geheel eigen, elegante stijl.

Dame Blanche
6,95
vanille roomijs | chocoladesaus | hazelnoten
crunch, slagroom

Franse wijnen uit Comté Tolosan, ten Noordoosten van Toulouse, in het zuiden van
Frankrijk

Pêche Melba
vanille roomijs | amandel roomijs | perzik |
framboos

6,95

Per glas 5,25
Per fles 27,50

Sorbet
framboos | citroen | karnemelk | perzik

5,95

Sauvignon Blanc | soepele, zachte witte wijn
waarvan de smaak wordt gedomineerd door
exotisch fruit.

Kinderijsje Meneer de Uil
twee bolletjes ijs (vanille en aardbei) |
bosvruchten | chocoschors

4,50

Cabernet Sauvignon | zacht en soepel en smaakt
naar rode bessen.

Kindertoetje van Truus de Mier
hangop met verse bosvruchtensaus |
slagroom | kletskop

3,50

Specifieke dieetwensen of allergieën? Onze
bedienings- en keukenmedewerkers weten
precies wat u wel en niet kunt eten, vraag er
gerust naar!
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Borrelplank per persoon
8,50
brood | salsa | aïoli | olijven | charcuterie |
bitterballen
Ambachtelijke bitterballen
6 bitterballen | puur rundvlees | mosterd

5,25

geserveerd met 9 bitterballen

7,50

Kaastengels
6 kaastengels | oude kaas | chilisaus

7,50

Selectiewijn uit Niederösterreich, gelegen in
Fels op ongeveer 50 km ten oosten van Wenen

Bittergarnituur
12 stuks | chilisaus | mosterd

7,75

Per glas 5,75
Per fles 29,50

Nacho’s
met tomatensalsa en quacamole

7,95

Boerenfriet
met of zonder kruiden | mayonaise

3,50

Zoete aardappelfriet
kerriecrème

3,50

Gamay | lichte roséwijn smaakt naar rood fruit en is
lekker fris.

Per glas prosecco
Per fles prosecco

5,95
33,50

Gruner Veltliner – in de neus een heerlijke frisse
geur met citrusfruit. In de mond een frisse smaak
met een mooie balans tussen fruit en zuurgraad.

