
 

 

 

Warme dranken  Huis gebrouwen bier  
Koffie €2,30 Corviri Tripel (fles 33cl) €5,00 
Cappuccino €2,70 Corviri IPA (fles 33cl) €5,00 
Espresso €2,30 Corviri Weizen (fles 33cl) €5,00 
Latte Macchiato €3,10 Corviri Quadrupel (fles 33cl) €5,00 
Koffie verkeerd €2,70 Corviri Imperial Vanilla Stout (fles 

33cl) 
€5,00 

Warme chocomel €2,90 Wisseltap (25cl)  €3,50 
Verse thee 
(keuze uit; earl grey, Green Jasmine, Warming 
soul, totally nuts) 

€2,50 Wisseltap (40cl) €4,80 

Munt thee €2,90 Van de tap  
Gember thee €2,90 Hertog Jan pils 25 cl €2,60 
  Hertog Jan pils 45 cl €4,70 
  Van de fles  
Voor bij de koffie  Wieninger Radler €3,80 
Appelgebak €3,00 Warsteiner Radler 0% €3,30 
Gevulde koek €2,50 Gulpener Korenwolf €5,00 
Slagroom €0,50 Heineken 0.0% €3,30 
    
Frisdrank  Wijn  
Pepsi €2,70 Wit droog (Sauvignon blanc of Chardonnay) €4,00 
Pepsi Max €2,70 Rood (Merlot of Cabernet sauvignon) €4,00 
Sisi €2,70 Rosé €4,00 
7-up €2,70 Wit zoet €4,00 
Ice tea €2,70   
Ice tea Green €2,70 Binnenlands  
Earth water 0,75 CL 
(Keuze uit plat of bruisend) 

€5,00 Beerenburg €3,30 

Sourcy rood €2,70 Jonge jenever €3,30 
Sourcy blauw €2,70 Oude jenever €3,30 
Rivella €2,80   
Cassis €2,80 Voor bij de borrel  
Ginger ale €2,80 Bitterballen (8 stuks) €5,00 
Bitter lemon €2,80 Party snacks (8 stuks) €5,00 
Tonic €2,80 Kipnuggets (8 stuks) €5,00 
Fristi  €2,80 Kaastengels (8 stuks) €5,00 
Appelsap €2,80 Mini frikandellen (8 stuks) €5,00 
Chocomel €2,80   
Ranja €1,70   
    
    
    
    
    
    



 

 

 

Broodjes  Pannenkoeken   
Tosti kaas* €4,00 Kinder pannenkoek 

(Met een verrassing) 

€5,00 

Tosti ham* €4,00 Pannenkoek naturel €7,20 
Tosti ham en kaas* €4,20 Pannenkoek kaas €8,70 
Tosti kaas/salami/tomaat* €5,00 Pannenkoek spek €8,70 
Tosti caprese* 
(mozzarella en tomaat, geserveerd met pesto en 
rucola)  

€5,00 Pannenkoek ham €8,70 

Tosti geitenkaas* 
( Geitenkaas en walnoten, geserveerd met honing 
en rucola) 

€5,00 Pannenkoek appel €8,70 

Tosti Hawaï* €5,00 Pannenkoek salami €8,70 
  Pannenkoek kaas/spek €10,20 
2 kroketten met brood* 
(Keuze uit vlees of groente kroket) 

€6,20 Pannenkoek kaas/appel €10,20 

Broodje runderburger 
(Italiaanse bol met sla, runderburger en ui, 
geserveerd met patat en Brander mayonaise) 

€10,00 Pannenkoek kaas/salami €10,20 

Soep van de dag €5,00 Pannenkoek spek/appel €10,20 
    
*keuze uit wit of bruin brood  Pannenkoek spek/ui  €10,20 

  Pannenkoek appel/rozijnen €10,20 

Patat  Pannenkoek spek/ham/kaas €11,70 

Patat met snack 
(Keuze uit frikandel, vleeskroket, groentekroket of 
kaassoufflé, geserveerd met fritessaus) 

€4,60 Pannenkoek appel/rozijnen/kaas €11,70 

Kinder friet met snack 
(Keuze uit frikandel of kipnuggets, geserveerd met 
fritessaus, appelmoes en een verrassing) 

€5,00 Pannenkoek appel/spek/kaas €11,70 

  Pannenkoek geitenkaas 
(Met rucola, geitenkaas, walnoten en honing) 

€12,50 

    

Spaart u al mee met Piggy?   Onze pannenkoeken zijn ook gluten 
en melkvrij te bestellen (Meerprijs €1,50) 

 

    

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 


