Lunch
Brood uit eigen bakkerij vrij van geur-, kleur- en/of smaakstoffen.
Desembrood gemaakt van onze eigen moederdesem.
BLAUWSCHIMMELKAAS 		
plak roggeknar met blauwschimmelkaas en vijgenconfiture, lauwwarm geserveerd.

6,95

UITSMIJTER 		

7,95

TOSTI FLEDDÉRUS 		

6,95

PLAK ZALM 		

7,95

CAPRÈSE (vegetarisch) 		

7,95

HAMBURGER 		

7,95

twee plakken handgesneden brood met ham, kaas en twee biologische spiegeleieren.
plakken handgesneden brood met ham, kaas en ananas.

plak brood met gerookte zalm, wasabi mayonaise, rucola, kappertjes en grof gemalen zwarte peper.
flaquette met buffelmozarella, tomaat, rucola, huisgemaakte pesto, pijnboompitten en basilicumolie
van Luigi Tega
Angus burger met kaas, sla, augurk, gebakken uitjes en chips(heerlijk met een broodbiertje van Pivo!)

GEZELLIG GENIETEN MET Z’N TWEEËN! 		

17,50

Soepje, plak desembrood daarbij roomboter, bruschetta en olijfolie, een Angus hamburgertje & chips

KINDERTOSTI 		

4,00

SOEP 		

5,95

brood met kaas en ham met ketchup of mayonaise

wisselende huisgemaakte soepen geserveerd met een kaasstengel

KAASFONDUE A LA FLEDDÉRUS 		

Een stoer desembrood uitgehold met daarin gesmolten Emmenthaler en Gruyere om het brood
lekker in te dippen dit alles wordt besprenkeld met Luigi Tega olijfolie en dipper. Voor 2 personen.

12,50

Illy koffie
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Caramel latte
Caffeïne vrije koffie
Dammann thee, exclusieve Franse thee
Dammann kinderthee, theïne vrij
Verse muntthee met honing
Gember (vers!) thee met sinaasappel
Warme chocolade melk
Slagroom
Gebak, zie onze gebaksvitrine, vanaf

2,30
2,30
4,00
2,85
3,15
3,15
2,80
2,20
2,20
2,75
2,85
2,25
0,75
3,50

Fris
Appelsap/ Coca cola/ Sinas
Seven-up/ Cassis/ Rivella/
Bitterlemon/ Tonic/ Ice tea
Fuze tea/ Bronwater blauw of rood
Ranja
Melk
Karnemelk
Chocolademelk
Yoghurtdrink
Karaf water met munt en citroen
Verse jus d’orange

2,50

Biologisch sap uit Spanje
mandarijn/ mango / abrikoos/ druiven
Radler 0.0

2,75

1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
3,75

3,25

Bier, wijnen en gedistileerd
PIVO VLOEIBAAR BROOD
6% (Haren)

PIVO PLATO 13,5°
6.5% (Haren)

3,95

BAX KON MINDER BLOND
5,1% (Groningen)

3,95

BAX KON MINDER
dubbel 6.6% (Groningen)

3,95

BAX KON MINDER WIT
4,4% (Groningen)

3,95

ANTONIN AMIEL ROOD

3,50

ANTONIN AMIEL WIT

3,50

ANTONIN AMIEL ROSÉ

3,50

GIN TONIC

8,50

Plato 13.5° is een dorstlesser met body. Bij de
productie van Plato 13.5° wordt extra veel
vloergemoute Moravische gerst en Saaz
aromahop gebruikt voor een complexe
moutigheid en volmondig hoparoma.

Kon Minder is een fris bier met een mooi fruitig
hop karakter door onder meer het gebruik van
Amerikaanse hoppen en sinaasappelschil.
Dit blond bier van Bax Bier bevat 5.1% alcohol.

Kon Minder Dubbel van Bax Bier heeft een zoete
complexe smaak met karamel tonen. Dit dubbel bier
bevat 6.6% alcohol. ‘Kon Minder’ is de kreet van een
dolenthousiaste Groninger als hij zijn waardering wil
uiten.

Het is een intens verfrissend witbier, met
veel smaken en aroma’s van citrus.
Een zonnig bier om het hele jaar van te genieten.

Rijke geur van donkerfruit met in de smaak
zachte taninnes en milde zuren.
Druivensoorten: Grenache, Cinsault,
Cabernet sauvignon en Merlot

Rijke geur van rijp geel fruit en bloemen, in de
smaak aangevuld met zacht tropisch fruit.
Druivensoorten: Vermentino met Chardonnay

Rijke geur van kersen en zwarte bes, in de smaak
ondersteund met een milde maar frisse smaak.
Druivensoorten: Grenache en Cinsualt

Fever Tree tonic met Bobby’s Gin

3,95

Vloeibaar Brood een romig boven gistend donker
tarwebier. Dit vloeibare brood’ heeft een vol moutige
smaak en tonen van appel.

FRANGELICO

3,00

Hazelnoot likeur

LIMONCELLO

‘n ijskoud citroen likeurtje

3,00

IJs
IJs van Fleddérus, rauwe melk van de boer, pasteuriseren, suiker, eieren, slagroom en de
basismix voor het echte banketbakkersijs krijgt gestalte. Met twee soorten mixen, één op
melkbasis en één op vruchtenbasis maken Harm of Baukje de diverse smaken!
IJSKRANS 		

7,50

ETON MESS 		

7,50

NOTEN COUPE 		

7,50

DRENTSE BLUES 		

7,50

CRÊPE 		

4,75

DRENTSE WAFEL 		

4,00

BOERENMEISJE 		

7,50

HART VERWARMER

7,50

zeven verschillende soorten roomijs met frui, amandelschaafsel en saus
vanille ijs, merengue, roodfruit en slagroom

walnoot ijs, hazelnoot ijs, caramelsaus, vers gebrande noten, slagroom en advocaat
boerenjongens ijs (malaga), vanille ijs, rozijnen op rum, slagroom en advocaat
met Nutella en een bol vanille ijs

warme wafel met frambozen(saus), slagroom en een bol ijs
vanille ijs, warme abrikozen, slagroom en en merengue

		

koffie ijs, noten ijs, koffielikeur, slagroom, caramel en een shot espresso

LIEFDE		

yoghurt ijs, warme frambozen, slagroom en verse aardbeien en merenque

Is een bepaalde smaak ijs niet voorradig dan gebruiken wij hiervoor vanille ijs.

7,50

