
   

   

MENUKAART  
WARME DRANKEN         

Koffie    € 2,50 

Espresso   € 2,50 

Dubbele espresso  € 3,30 

Cappuccino   € 3,00 

Latte macchiato  € 3,30 

Latte caramel   € 3,95 

Latte amaretto   € 3,95 

Koffie verkeerd   € 3,00 

Warme chocolademelk  € 3,00 

Chai latte spiced  € 3,00 

IJskoffie   € 5,00 
 
 

Extra’s: 

Havermelk   € 0,50 

Slagroom   € 0,50 

Thee van Dresswaar  € 2,50 
 
Earl grey 

Zwarte thee met bergamot en ridderspoorbloesem 

Polderthee 
Rozenblaadjes en lemongrass 

’n Nachtje in Numansdorp 
Witte thee, lavendel en vanille 

Geluksthee Vruchtenmelange 
Imker thee Rooibos met echte honing 
 

 
Verse muntthee  € 2,95 
Verse gemberthee  € 2,75 

Onze koffie is gezet van versgemalen bonen van de Hoeksche Branders 

 

Voor de kleintjes          

Babyccino met marshmallows     € 1,95 

Glas siroop       € 1,00 

 

FRISDRANKEN           

     

Fentimans Rose Lemonade     € 3,25 
Coca Cola       € 3,00 
Coca Cola zero       € 3,00 
Spa rood/blauw      € 2,50 
Chocolademelk       € 2,50 
Walden ijsthee citroengras     € 2,75 
 
Verse jus d’orange      klein € 2,50 
       groot  € 4,50 
 
's Lands Beste sappen       € 3,00 

Appel        
Appel/peer        



  

   

MENUKAART 
LUNCH            

Landbrood, keuze uit donker, wit of koolhydraatarm 
  
"Oude Raadhuis" landbrood tosti met kaas en/of ham €    5,50 
"Oud-Beijerland" landbrood gezond kaas en/of ham  €    8,50 
"De Raadzaal" landbrood met boerenkaas    €    7,50 
"De Waterstal" landbrood met gerookte zalm  €    9,50 
"Burgemeester" landbrood met brie en walnoten in honing €    8,50 

 
Maaltijdsalade  

Groene salade met brie en walnoten 
met een snee landbrood en boter   €    9,50              

                                                                                      
Verse soep van de dag* met een snee geroosterd brood €    5,50 
*vraag naar de smaak van vandaag    

 

 

Voor de kleintjes          

Kindersandwich      €  3,00 

Twee heerlijke boterhammen met kaas, appelstroop of chocopasta  

Versgebakken wafels*    per stuk          €  2,50 
   twee wafels €  4,00 
*Met chocoladepasta of met roomboter en poedersuiker 

 

LEKKERS            

Diverse soorten gebak, neem een kijkje in onze gebaksvitrine  
voor de smaken van vandaag      €  3,50 
 
Diverse soorten cookies uit eigen oven    €  2,00 

o.a. triple chocolate chip, chocolate chunk     
 
Amandelbroodje klein      €  1,50 
Appelflap klein       €  1,50 
Granola bar       €  1,50 
Kaneelrondo       €  2,25 
Maple pecan-vlechtbroodje     €  2,75 
Cake De Waterstal      €  1,50 
Saucijzenbroodje      €  2,75 
Kaasstengel       €  1,50 
Puntzakje chips of noten, keuze uit:  

Hoeksche Chips, naturel of paprika   €  2,00 
Groentechips of luxe notenmelange   €  2,00 

 


