
Koffie

Tea

WARME

ICED

INFUSION

Lungo

Smaakjes

Americano

Andere extra's

Klein

Maltimilk

Extra's

Groot

Witte chocolade mocha

Crème brulée, vanille, karamel, salty 
karamel, haselnoot, speculaas, gember

Witte chocoladeschilfers, pure 
chocoladeschilfers, karamelschilfers, 
speculaascrumble, kokosschilfers

Wit, melk, puur of zwart 80%

melk chocolademelk met maltesers 
afgewerkt met honing

Marshmellows, Maltesers, kinderbueno, 
esspressoshot

Witte chocolademelk met 
espressoshot afgewerkt met slagroom 
en witte chocoladeschilfers

€2.50

€0.70

€0.40

€3.50

€4.50

€1.00

€4.00

€4.50

Espresso

Espresso macchiato

Cortado

€3.00

€2.40 /€2.90

€2.60 / €3.10

€3.20

Cappuccino

Flat white

Latte macchiato

Coconut latte 

Ginger twist

€3.60

€3.30 / €3.80

€4.00

€4.00

€3.30 / €3.80

Iced coffee €2.70 Frappuccino €4.00

Iced Latte €4.00 Iced Chai €4.00

EXTRA'S

chocomelk
WARME

Alternatieve melk
Kokos, soja, amandel, haver

€0.50

Wit, melk , puur of zwart 80%

Kamille

Lovely

€3.40

Earl Grey Zwart

Sencha

€3.40

Gingerhead

Turkse appel

Wilde kers

Verse munt thee

Thee voor twee

€3.40

Darjeeling

€3.40

€3.40

€3.40

Earl Grey Green

€3.40

€3.40

€3.40

€3.60

€5.50

Vanille chai

Lemongras chai met 
kokosmelk

Chai Latte

Chai
TIME FOR

Dirty Chai - met espressoshot

Cardemom Chai€4.00

€4.00

€4.20

€4.00

€4.50

DRANK 
WARM & KOUD



DESSERTS

FRISSE DRANKEN

Gembershot
shot op basis van gember en citroen

€3.00

Gember + Bruiswater
€3.80

Verse sinaasappelsap €3.80/€12.00Plat water

Bruis water

ALCOHOL

Wit - glas of fles
Rood -  glas of fles

Prosseco - glas of fles

Rosé - glas of fles Mimosa
Cava  - glas of fles

DRANK 
FRIS & ALCOHOL

Homemade limonade
Citroen - Framboos

€3.80 Homemade Ice tea
Munt & Limoen - Aardbei & Munt

€3.80

€3.00/ €4.70

€3.00/ €4.70

33cl/ 75cl

33cl/ 75cl

25cl/ 1L

BIOVRUCHTENSAP Appel
Appel-kers

€3.00
€3.00

Appel-peer €3.00

Cold pressed juice van de week
Vraag aan ons team welk het is

€3.00

Maneblusser
Gouden Carolus Classic

€3.20
€3.80

Gouden Carolus Triple
Boscoli met rode fruit

€3.80
€3.60

€5.50/ €27.00

€5.50/ €27.00
€5.50/ €27.00

€7.00/ €30.00
€6.00/ €27.00
€7.00

GEZONDE SHOT - JUICE

Wijn Bubbels

Bier

In onze koeltoog staan allerlei koekjes en taartjes voor jullie klaar
Kom gerust piepen.

ALTIJD VERKRIJGBAAR

Appel-mango €3.00



Croissant 

Chocoladebroodje

€2.20

€2.30

Sister's yoghurt met homemade granola

Sister's pancakes - homemade American pancakes

€8.50

ELKE WEEKDAG 
VAN 9U TOT 11U30 natuur

homemade confituur
kaas of ham

€2.60
€3.00

met vers fruit
vegan optie mogelijk - een dag op voorhand aanvragen. €9.50

Zoete pancakes met blueberry 
3 pancakes - met griekse yoghurt en esdoornsiroop

4 pancakes - met griekse yoghurt en esdoornsiroop

Hartige pancakes 
3 pancakes - met spek en cheddar 
4 pancakes - met spek en cheddar 

€9.50

€9.50

€11.00

€11.00

Omelet - geserveerd met brood en boter
natuur
spek

€8.90
€11.00

ONTBIJT

Pancakes

Eitjes
Omelet special - geserveerd met brood en boter
met paprika, tomaten, geitenkaas en rucola €14.00

Roerei - geserveerd met brood en boter
natuur

€8.90

Spiegelei
spek €11.00

natuur - 1 stuk of 2 stuks
spek - 1 stuk of 2 stuks

€5.50/ €6.50
€6.50/ €7.50

BRUNCH
Elk weekend serveren we een heus brunchbuffet.
We gaan voluit voor een verse, originele en vooral lekkere 
brunchtafel. A la carte eten is dus in het weekend niet 
mogelijk. We voorzien altijd vers brood, croissants, 
chocoladebroodjes, vers fruit, hoeve yoghurt, huisgemaakte 
granola, huisgemaakte witte en melkchoco, homemade 
confituur, een plank ham en kaas. Daarnaast vullen we de 
brunchtafel steeds met salades, spreads, eieren, pancakes en 
desserts. 

ELKE ZATERDAG EN 
ZONDAG VAN 9U TOT 15U

 
RESERVEER BEST JE PLEK  

VIA ONZE WEBSITE

€25.00
 

Kinderen betalen hun leeftijd 
in euro van 2 tot 12 jaar 

Sister's wentelteefjes - verloren brood met vers fruit €10.00



Soep van de dag - geserveerd met brood en boterELKE WEEKDAG 
VAN 12U TOT 14U30

LUNCH

DESSERTS

Sister's quiche van de dag - geserveerd met een slaatje

Croques - geserveerd met een slaatje. 

€13.00Non veggie
veggie €12.50

Heb je liever een croque uit-het-vuistje? Dan betaal je 3€ minder

Classic - met ham, kaas , mayo en ketchup 

Slaatjes - met of zonder brood
Griekse slaatje - olijven, feta, tomaten en yoghurtdressing
Caesar slaatje - gegrilde kip, parmezaan, crouton, en mosterdressing

€13.00
€15.00

In onze koeltoog staan allerlei koekjes en taartjes voor jullie klaar. 
Kom gerust piepen.

ALTIJD VERKRIJGBAAR

€6.50

€10.00
Veggie - met gegrilde groenten, geitenkaas, honing en rucola €12.00

Al onze lunchgerechten zijn ook verkrijgbaar als TAKE-AWAY

Bagel 
Veggie - creamcheese, avocado, tomaten, rucola €11.50

TAPAS
Nachos
met guacamole, zure room en tomatensalsa

€9.00ELKE DAG
VAN 14U30 TOT 16U30

Bruschetta 
Toast met tomatensalsa, rode pesto en mozzarella

€9.00

Toast
avocado met spiegelei €11.00

Italiaanse slaatje - parmaham, tomaten, mozzarella, pesto €15.00

Zalm - creamcheese, zalm, radijs en slaatje €13.00

Glutenvrije brood liefst een dag op voorhand aanvragen.

Kip - creamcheese, gemarineerde kip, tomaat en slaatje €13.00

pesto, mozzarella, parmaham €13.00


