
   

WARME DRANKEN            

Koffie: Onze koffie is gezet van versgemalen bonen van de Hoeksche Branders 
 
Koffie € 2,50 

Espresso € 2,50 

Dubbele espresso €  3,50 

Cappuccino € 3,00 

Cappuccino XL € 4,50 

Cappuccino met havermelk € 3,50 

Koffie verkeerd € 3,00 

 

Latte macchiato € 3,50 

Latte caramel € 4,00 

Latte amaretto € 4,00  

 

IJskoffie  € 4,50 

 

Slagroom op de koffie € 0,50 

 

Starbucks warme chocolademelk € 3,50 

              met slagroom € 4,00 

Chai latte spiced € 3,50 

 

 

 

COMBIVOORDEEL 
Koffie of thee met gebak of iets anders lekkers € 5,50 

Keuze uit koffie/espresso/cappuccino/thee, zoek iets lekkers uit in de vitrine! 

 

 

 

 



   

WARME DRANKEN            
Thee: duurzame losse thee met een intens lekkere geur en smaak  

Earl grey € 2,50 
  Zwarte thee met citrus en bergamot 
 
Rooibos € 2,50 
   Rooibos met echte honing 

 
Flower Festival € 2,50 

Groene jasmijn rozenbloesem, kamille, lavendel 
 

Fruitmandje € 2,50 
Vruchtenmelange 
 

Sjeng € 2,50 
  Groene thee    
       
Verse kruidenthee (met honing of suiker) 
Verse muntthee € 3,00 
 
Verse gemberthee € 3,00  
 
Verse gember & citroenthee € 3,50 
 
Verse gember & sinaasappelthee € 3,50 

 

Voor de kinderen          

Babyccino met marshmallows € 2,00  

Kleine chocomel  € 2,00 

Siroop € 1,00 

 

 

 

COMBIVOORDEEL 
Koffie of thee met gebak of iets anders lekkers € 5,50 

Keuze uit koffie/espresso/cappuccino/thee, zoek iets lekkers uit in de vitrine! 

 



   

LEKKERS            
Diverse soorten gebak in tien wisselende smaken.  

Neem een kijkje in onze gebaksvitrine voor de smaken van vandaag……….   

  

Appeltaart  € 3,50 

Perentaart € 3,50 

Wortel-walnoot-taart € 3,50 

Stroopwafel-caramel-taart € 3,50 

Triple-chocoladetaart € 3,50 

Bosbessen-cheesecake € 3,50 

Passievruchtenkwarktaart € 3,50 

Frambozenkwarktaart € 3,50 

Citroen-merengue-taart € 3,50 

Marsepeintaart € 3,50 

Slagroom € 0,50 

 
Diverse soorten cookies uit eigen oven € 2,25  
    o.a. triple chocolate chip, chocolate chunk,  
   gevulde koek, appelplaatcake, gevulde speculaas  
   
Huisgebakken cake of (boter)koek € 2,00  

Granola bar € 2,00 

Amandelbroodje klein € 1,50 

Appelflap klein € 1,50 

Donut                                € 2,00 

Saucijzenbroodje € 3,00 

Chips, keuze uit:  
Hoeksche Chips, naturel of paprika € 2,00 
Groentechips € 2,00 

  



   

SAMEN GENIETEN              
Sweet high tea voor 2 € 17,50 

Pot thee, 2 macarons, 2 appelplaatcake,  

2 Chocolin bonbons Oude Raadhuis  

 

Sweet high coffee voor 2     

 € 17,50 

Pot koffie, 2 macarons, 2 appelplaatcake,  

2 Chocolin bonbons Oude Raadhuis  

 

Kannetje warme of opgeklopte melk                     € 1,00 

 

 

 

 

HAPPY HOUR 
Elke zaterdag van 14.30 tot 15.30 uur  

Bij elke consumptie ontvangt u 50% op het lekkers dat u erbij kiest 

 

 

 

 

 

 

  



   

KOUDE DRANKEN          
 
Fentimans  
Rose Lemonade € 3,75  
Citrus Lemonade  € 3,75 
 
Frisdrank 
Coca Cola original € 3,00 
 
Coca Cola zero € 3,00 
 
Fanta € 3,00 
 
Tonic € 3,00 
 
Walden ijsthee citroengras of perzik € 3,00  
 
Spa rood  € 2,50 
 
Spa blauw € 2,50 
 
's Lands Beste sappen       
Appel € 3,00   
Appel/peer € 3,00 
 
Verse jus d’orange  klein € 2,50 
 groot € 4,50 
 
Chocolademelk 
Chocolademelk € 3,00  
Starbucks chocolademelk groot € 3,50 
              met slagroom € 4,00 



   

LUNCH      
Tosti kaas, ham/kaas  € 5,50 

Warme panini’s 
Panini salami/kaas € 5,50 
Panini brie, walnoot en honing € 5,50 
Tosti of panini + kleintje soep van de dag € 7,50 
 
Broodjes: keuze uit rustieke baguette, meergranen of wit  
Optie: glutenvrije pistolet 

"Oud-Beijerland" baguette gezond kaas en/of ham € 6,50  

"De Raadzaal" baguette boerenkaas (jong of belegen) € 6,50  

“Oude Raadhuis” baguette huisgemaakte tonijnsalade € 6,50 

Broodje + kleintje soep van de dag € 8,50 
 
"De Waterstal" baguette met gerookte zalm met   
 kruidenroomkaas en kappertjes € 7,50   

"Burgemeester" baguette met brie, walnoten en honing € 7,50  

Baguette + kleintje soep van de dag € 9,50 
 
Roomboter croissant naturel € 2,00 

met boter en jam € 3,00 
 

Extra keuze broodjes op zaterdag 
Broodje bal  € 5,50 
Broodje yakitori     
 € 5,50 
Soep 
Huisgemaakte soep met een snee geroosterd brood € 5,50 

*vraag naar de smaak van vandaag  

 
Maaltijdsalades  
Groene salade brie of feta, appel en walnoten 

met brood en roomboter € 9,50         
 

Groene salade gerookte zalm, kappertjes en avocado 
met brood en roomboter     

 € 9,50         



   

LUNCH voor de kinderen        

Broodje AAP € 3,00 

Bio tarwebol met kaas, ham, jam of Nutella  

Kindersandwich € 2,50 

Snee brood wit of tarwe met kaas, jam of Nutella                           

Kindertosti  € 3,00 

kaas, ham/kaas of salami/kaas  

 
 

 

WOENSDAGMIDDAGFEESTJE 
Puntbroodje met 2 knakworstjes  €   3,00 

                             (met mayonaise, ketchup of mosterd) 

Met een koud drankje erbij  €   5,00 

 

(Ook lekker voor volwassenen!) 

 

 


