
 
 

TERRASKAART 

WARME DRANKEN 

Koffie  2.80 Jasmijn thee 2.80 

Espresso  2.80 Groene thee  2.80   

Dubbele espresso  3.80 Groene thee/gember 2.80   

Cafeïne vrije koffie  2.80 Rooibos thee 2.80 

Cappuccino 3.00 Earl Grey 2.80 

Koffie verkeerd 2.80 Zwarte thee bosvruchten 2.80 

Latte Macchiato  3.40 Masala Chai 2.80 

Warme chocomel 2.80 Inner Heath thee 2.80 

Chai Latte 3.20 Detox thee 2.80 

IJs koffie 6.50 

(vanille ijs/espresso/ slagroom)  

Extra slagroom  0.50 Verse muntthee 3.50 

Shots voor in de koffie 0.50 Verse gemberthee 3.50 

Keuze uit: hazelnoot, karamel,  

vanille, witte chocolade, SMOOTHIES  

butterscotch  Framboos / aardbei 4.80 

Koffie speciaal    6.30 Ananas / mango 4.80  

     

Keuze ui: Whisky, Amaretto, Tia Maria 

Liqor 43, Grand Marnier, Kahlua + slagroom 

GEBAK   

Heerlijk vers appelgebak uit de oven  3.60 

Chocolade bol     2.80 

Muffin appel / kaneel     2.80 

FRISDRANKEN 

Chaudfontaine Blauw/rood 2.80 Appel /peer / tomatensap 3.00 

Chaudfontaine tafelwater 50cl 5.50 Frits Rabarber 2.80 

Coca-Cola  2.80 Fanta orange / Cassis / Sprite 2.80  

Verse jus d’ orange  3.80   



 
 

Lipton Ice Tea  3.00  

Fuze Tea  3.00      Royal Bliss Bitter Lemon      2.80   

(Green, Mango, Peach)  

 

Royal Biss Ginger Beer 3.00      Royal Bliss Tonic        3.00 

 

DRANKEN 

BIEREN 

Bavaria bier 20cl  2.80 

Bavaria Radler 0.0% 30cl 3.50 

SPECIAAL BIEREN (scan de QR code voor ons complete assortiment) 

 

WIJNEN 

WIT     GLAS  70CL 

Chiloé Sauvignon Blanc  4.00  19.50 

Sutton Hill Chardonnay  4.00  19.50 

Koningshof Riesling (zoet)  4.00  19.50 

ROSÉ     GLAS  70CL 

Palombe Rosé    4.00  19.50 

Rosé D’ Anjou    4.70  23.50 

Figuière Magali (BIO)     30.50 

ROOD     GLAS  70CL 

Castellani Artimone Negroamaro 4.00  19.50 

 

VRAAG NAAR ONZE UITGEBREIDE WIJNKAART 

 

 



 
 

TERRASKAART LUNCH 11.30 – 17.00 UUR 

LUNCH SPECIALITEITEN 

 “Alles op een bord”         12.50 

tomatensoepje, één rundvlees kroket, salade carpaccio met spicy ketchup, 

desembrood 

                     

 “Helemaal vegetarisch”         12.50 

tomaten soepje, één groenten kroket, salade met tofu en avocado, desembrood 

SOEP 

 Tomatensoep met basilicumroom       4.80 

 Soep van het seizoen         5.25 

SALADES 

 Oosterse salade met biefstuk reepjes en sesam soja dressing   14.90 

 Salade met scampi’s, limoen aioli en gepofte Quinoa    14.90 

 Vegetarische couscous salade met zoet zure groenten en een kruidige     14.90 

yoghurtdressing.  

 

Alle salades worden geserveerd boerendesembrood & boter 

   

SANDWICHES 

 Panini vers uit de oven met kip, bacon, tomaat en kaas    8.25 

 Panini vers uit de oven met mozzarella, tomaat, rode ui en basilicum  7.50 

 Een heerlijk uitsmijter met  3 eieren met keuze uit  ham en/of kaas   8.50 

Supplement  bacon         2.50  

 Ambachtelijk desembrood 2 kroketten  keuze uit vlees of groenten kroket  8.50 

 Desembrood met carpaccio, rucola, Parmezaan, truffelmayonaise en  

geroosterde pompoenpitten.                    9,50 

 Desembrood met humus en gegrilde groenten     9,50 

 

WARME LUNCH GERECHTEN 

 Fish and chips In bierbeslag gebakken vis met geroosterde aardappels,   14.50 

salade  en remoulade saus                         

 Huis gemarineerde saté met Surinaamse pinda saus, huisgemaakte atjar      15,50 

gebakken uitjes en cassave chips                    

 Een Angus Rundhamburger met cheddar, ui spicy ketchup, friet   14.25  

 Vegetarische Beyond burger met gegrilde groenten,  smashed avocado  13,90 

en friet                       13.90 

 Broodplankje/ aioli / tapenade / kruidenboter       5,50 

 



 
 

 

 

BORRELKAART 

 Portie bitterballen met mosterd ( 8 stuks}      6.25 

 Gemengd bitter garnituur met chili saus en mayonaise (8 stuks)   4.75 

 Vegetarische mini loempia met chili saus  (8 stuks)     4.75 

 Vegetarische bitterballen (8 stuks)         6.50 

 Nacho’s pulled pork met Cheddar kaas, guacamole, jalapeno’s, kaas  

en crème fraiche         8.90 

 Nacho’s Vegetarisch met tomaat, cheddar, guacamole, jalapeno’s, kaas  

en crème fraiche                     7.90

       

 TAPAS SPECIALITEITEN  

 Tapasplank cacaofabriek vegetarisch                18,50 

olijven, aioli, zongedroogde tomaten, uienringen, falafel, 

peppadews en brood 

 Tapasplank cacaofabriek                   23,50 

Kipspiesje, aioli, olijven, gamba’s, spareribs, uienringen, 

chorizo, gehaktballetjes in tomatensaus, tonijnsalade,  

chickenwings en brood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

              

                                    Dinerkaart  17.00 – 19.00 uur 

SOEP 

 Tomatensoep met basilicumroom       4.80 

 Soep van het seizoen         5.50 

 Broodplankje/ aioli / tapenade / kruidenboter     5,50 

SALADES 

 Oosterse salade met biefstuk reepjes en sesam soja dressing   14.90 

 Salade met scampi’s, limoen aioli en gepofte Quinoa    14.90 

 Vegetarische couscous salade met zoet zure groenten en een kruidige     14.90 

yoghurtdressing.  

 

Alle salades worden geserveerd boerendesembrood & boter 

Voorgerechten 

 Runder carpaccio met rucola,  truffel crème, Parmezaan en  geroosterde 

pompoenpitten.         10.75 

 Zalm tataki met gefermenteerde bloemkool, gepofte rijst en limoen aioli  12.50  

 Vegetarische Gyoza met gegrilde groenten en sesam-soja saus     8.50 

Hoofdgerechten 

 Pasta aglio alio met gebakken gamba’s en pomodorie tomaten   17.50 

 Gebakken kalfs oester met geroosterde seizoen groenten ,ovenaardappels  

en salie boter          19.50 

 Gnocchi met gekarameliseerde asperges, Parmezaan en doperwten saus 16.50 

 Extra Portie asperges 6 stuks           7.50 

Desserts 

 Cheese cake met roodfruit          6.50 

 Italiaanse aardbeien tiramisu.        7.50 

 Koffie/thee cacaofabriek met diverse lekkernijen       6.75 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

WARME  GERECHTEN 

 Fish and chips In bierbeslag gebakken vis met geroosterde aardappels,   14.50 

salade  en remoulade saus                         

 Huis gemarineerde saté met Surinaamse pinda saus, huisgemaakte atjar      15,90 

gebakken uitjes en cassave chips                    

 Een Angus Rundhamburger met cheddar, ui spicy ketchup, friet   14.25  

 Vegetarische Beyond burger met gegrilde groenten,  smashed avocado  13,90 

en friet           

 

BORRELKAART 

 Portie bitterballen met mosterd ( 8 stuks}      6.25 

 Gemengd bitter garnituur met chili saus en mayonaise (8 stuks)   4.75 

 Vegetarische mini loempia met chili saus  (8 stuks)     4.75 

 Vegetarische bitterballen (8 stuks)         6.50 

 Nacho’s pulled pork met Cheddar kaas, guacamole, jalapeno’s, kaas   8.90 

en crème fraiche          

 Nacho’s Vegetarisch met tomaat, cheddar, guacamole, jalapeno’s, kaas  7.90 

en crème fraiche         

 

TAPAS SPECIALITEITEN  

 Tapasplank cacaofabriek vegetarisch                18,50 

olijven, aioli, zongedroogde tomaten, uienringen, falafel, 

peppadews en brood 

 Tapasplank cacaofabriek                   23,50 

Kipspiesje, aioli, olijven, gamba’s, spareribs, uienringen, 

chorizo, gehaktballetjes in tomatensaus, tonijnsalade,  

chickenwings en brood 

 

 


