
Warme dranken: inhoud: pot  groot pot klein

Pot koffie (Gebrand door DENF Coffee) * 12 kopjes € 17,50 € 10,50

Pot Thee: * 12 kopjes € 17,50 € 10,50

Verse muntthee met honing * 25 kopjes € 27,50

Verse gember, kaneel, sinaasappel thee * 25 kopjes € 27,50

* gratis karaffen water en koekjes bij koffie & thee service

karaf muntwater 5 gl € 2,60

karaf sinaasappel water 5 gl € 2,60

Overige koffie's op aanvraag op aanvraag 

Barista service (elk kopje koffie versgezet) op aanvraag

Frisdranken: (flesjes van glas) inhoud € per flesje

CocaCola / light / Fanta 25 cc € 2,10

Spa rood / Spa blauw  25 cc € 2,10

Ice tea 25 cc € 2,30

Philips fruittuin sap: Appel / Appel&Kers / Appel&Peer 25 cc € 2,50

Chocomel of Fristi 25 cc € 2,20

Alcoholische drankjes € p. fles € p. flesje € per glas

Van Moll blond craft beer 33 cc € 3,50

Van Moll low alcohol craft beer 33 cc € 3,50

Fles Merlo 5 gl. € 20 € 4,00

Fles Chardonnay-Sauvignon blanc 5 gl. € 20 € 4,00

Zoete lekkernij: € per stuk

Vegan super food (gluten, zuivel, suiker vrij) € 1,50

Vegan Crunchy berry bar (gluten & zuivelvrij) € 1,50

Chocolade brownie € 1,80

Bananenbrood € 1,50

Arretjes cake € 1,50

Home made carrot cake € 3,75

Home made appeltaart € 3,75

Home made biologische appeltaart € 3,75

Home made taart blue berry € 3,75

Boterhammen* € per stuk

Boterham jonge kaas 2 sneetjes € 3,35

Boterham gegerilde ham 2 sneetjes € 4,35

Boterham jonge kaas & gegrilde ham 2 sneetjes € 4,50

Boterham geitenkaas & walnoot , honing 2 sneetjes € 6,75

Boterham gerookte kip, avocado, geroosterde amandel 2 sneetjes € 7,00

Boterham avocado, baba anousch en tomaat 2 sneetjes € 4,95

Boterham wisselende salade 2 sneetjes € 4,95

Boterham rode biet, feta, tuinkers 2 sneetjes € 4,95

* Assortiment biologische licht en donker meergranen.

Smoothies
Vegan groente smoothie (spinazie/broccoli/pastinaak/appel € 4,00

Vegan red smoothy (paprika,tomaat,wortel,biet,pastinaak) € 4,00

* incl. schaaltjes Tabbouleh & chips

Prijslijst Bibliotheekcafe (januari 2020)
Prijswijzigingen ondervoorbehoud, prijzen zijn inclusief btw.

14 dagen voor aanvang moeten de aantallen en producten bekend zijn ivm onze huisleverancier. 
Buiten onze reguliere openingstijden worden personeels kosten in rekening gebracht.

Personeels kosten of kosten voor servies kunnen extra in rekening worden gebracht* .

* Vraag naar de voorwaarden.



Blue berry smoothie € 4,00

Sunrice smoothie (ananas en mango) € 4,00

Overige ontbijt & lunch gerechten
Worstenbroodje € 2,00

Soep (dagsoep) € 3,90

Ontbijt buffet: div. broodsoorten, zoet en hartig beleg € 13,50

Bubbels ontbijt buffet € 18,50

Lunch buffet basis (soep,boterham kaas/ham, jus/melk) € 12,00

Lunch buffet extra: buffet zoals basis + diverse luxe brooden, 

zoals suikerbrood, waldkorn, geitenkaas, broodsalade's enz € 16,50

Warm buffet op aanvraag

Oveige dranken: € p.liter € p glas € per karaf

Verse jus d'orange € 3,50 € 17,50

melk (volle) € 4,50

Sinaasappelsap € 4,50

Spa Blauw € 4,50

Spa Rood € 4,50

Ranja € 5,00

Koude hapjes: € schaal € per stuk

Borrelnootjes € 4,00

Notenmix € 7,50

Mozzarella & olijf spies € 1,25

Schaaltje komkommer & tomaat € 7,50

Grote groene olijven € 7,50

Crudites (groentes met humus en baba ganoush) € 13,20

overige hapjes op aanvraag

warme hapjes: € per stuk

mini worstenbroodjes (minimale afname 12 stuks) € 0,85

mini saucijzenbroodje  (minimale afname 12 stuks) € 0,85

mini assortiment quiche (minimale afname 36 stuks) € 0,85

bitterbal (minimale afname 30 ) € 1,25

overige hapjes op aanvraag


