
LEKKER LUNCHEN ONDER DE 4.75

Tosti kaas van wit casinobrood met currysaus of mayonaise 3.20

3.20

4.20

• Theesuggestie: Rooibos. Geeft een volle, romige smaak.
Tosti ham-kaas van wit casinobrood met currysaus of mayonaise
• Theesuggestie: Oolong. Verlengt de tosti smaak in je mond.
Dubbel dikke tosti van biologisch bruinbrood met kaas en tortillachips & currysaus
• Theesuggestie: Oolong. De frisse smaak van deze thee past mooi bij deze tosti
Dubbeldikke tosti van biologische bruinbrood met kaas & ham en tortillachips & currysaus 
• Theesuggestie: Lapsang Souchong. Deze zwarte, gerookte thee laat de hamsmaak enorm spreken!

2.25Worstenbroodje met currysaus of mayonaise 
Pannetje soep met een sneetje biologisch bruinbrood met boter

Smoothie Mango & Aardbei
Maak het extra zomers met kokosmelk        
Smoothie Blauwe bessen
Maak het extra zomers met kokosmelk
 

4.25

MENUKAART 
BIBLIOTHEEKCAFÉ
KEUKEN (Kijk voor warme en koude dranken op de andere zijde)

6.50
5.50

5.25
4.45

5.25
4.45

LEKKER & VERRASSEND 
Boterhammen gebraden kipfilet & chutney   
Biologisch bruinbrood | gebraden kip ilet | rucola | mango | chutney 

Met een Bieb Deluxe abonnement slechts
Boterhammen rode biet  
Biologisch bruinbrood | rode biet | hoemoes | feta | tuinkers 

Met een Bieb Deluxe abonnement slechts
Warme sandwich mozzarella
Biologisch bruinbrood | mozzarella | pesto | tomaat | gegrilld  

Met een Bieb Deluxe abonnement slechts
Warme sandwich rode biet 
Biologisch bruinbrood | rode biet | pistachenoten | mozzarella | pesto 5.50

Met een Bieb Deluxe abonnement slechts 4.70

VOOR DE KIDS 

Kidsbox gevuld met een tosti kaas of ham-kaas of een worstenbroodje en een sap 
van de Philips Fruittuin. Inclusief een leuke verrassing. 6.00
Tosti kaas of ham-kaas met mayonaise of curry. 3.20
Worstenbroodje met mayonaise of curry. 

4.75

4.30

4.30
+0.50

+0.50



KOFFIE / THEE/ FRISDRANK / ZOETE LEKKERNIJ
(Kijk voor lunchkaart op de andere zijde)

DRANKEN

Zwarte koffie: KLEIN:  MEDIUM:
Espresso  2.25  3.10
Americano  2.25  3.10

Witte koffie:
Cappuccino  2.65  3.45
Espresso Macchiato 2.65 3.45
Flat white 3.45
Latte 2.65
Latte caramel 3.40
Latte Witte Dame 3.40
Latte hazelnoot 3.40 
Latte macchiato 3.40
Latte Chocolade 3.40
Barista special -----
Vegan melk haver of kokos: +0.65
Cafeïnevrije koffie +0.65

Koude koffie:
Frappe    3.75  
Cold drip ice (+ frisdrank 2,- extra) 3.10

         2.00

+0.50

+0.50
+0.50
+0.50
+0.50
+0.75
+0.60
+0.50
3.20

         3.25

         3.25
         3.60
         2.70
         2.70
         2.70
         2.30
         2.30
         2.30
         2.40
         2.60

THEE: Stel je eigen verse thee samen 
Basis: heet water 

met een koekje en honing 

KIES JE SMAAK: 
Zwarte thee: 
Ceylon, Earl grey Lapsang Souchong        
Groene thee: Sench of 
Roos & Framboos  
Witte: Jasmine    
Oolong: Jangwon Oolong 
Rooibos  
Munt of gember 
Kaneel of Steranijs  
Sinaasappel of Citroen 
Chai tea latte  

KOUDE DRANKEN  
Home made lemonade
Citroen & gember 
Home made ice tea 
Rooibos thee & cascara 
Verse jus d’orange  
Appel van de Philips Fruittuin  
Appel & peer van de Philips Fruittuin 
Appel & kers van de Philips Fruittuin  
Coca cola / Zero of Fanta 
Lipton ice 
Chaudfontaine  
Chocomel & Fristi 
Warme chocolademelk 
Redbull          3.95

ZOET 
De lekkerste taarten van Eindhoven, lokaal gemaakt. Neem een kijkje op de balie voor dagverse taart. 
Vraag naar vegan of glutenvrij, suiker- of melkvrij gebak.

Het milieu gaat ons aan het hart. Wij willen zo min mogelijk verpakkingsmateriaal gebruiken en letten daarbij zoveel 
mogelijk op het verminderen van plastic. 




