
 

 

 

 

 

 

 

BREAKFAST // tot 12u 

Tempo 8,90    

Koffiekoek naar keuze (croissant natuur,  

amandelcroissant, grenoblette, arad, exposition, bolus), 

 broodje naar keuze  

(baps, pistolet, bruin boerke, meergranen boerke),  

boter en confituur, koffie of thee 
 

Theatre 14,90    

Koffiekoek naar keuze (croissant natuur,  

amandelcroissant, grenoblette, arad, exposition, bolus),  

broodje naar keuze  

(baps, pistolet, bruin boerke, meergranen boerke),  

boter en confituur, zacht gekookt eitje, verse fruitsap, koffie of thee 
 

Opera 24,90    

Koffiekoek naar keuze (croissant natuur, amandelcroissant, grenoblette, 

arad, exposition, bolus), broodje naar keuze  

(baps, pistolet, bruin boerke, meergranen boerke), boter en confituur, 

ham en kaas, zacht gekookt eitje, verse fruitsap, yoghurt, granola of 

muesli, fruit garnituur,  

koffie of thee 
 

met glas cava 29,90 

met glas Champagne 33,90 
 

 

 

 

HEALTHY // tot 12u 

Yoghurt granola of muesli,  6,70 

fruit garnituur 
 

 

 

 

SWEET // 

Croissant natuur 3,20 
 

Amandelcroissant 3,30 

Amandelfrangipane, geroosterde amandelschilfers 
 

Grenoblette 3,20 

Walnotenfrangipane, stukjes walnoot 
 

Arad 3,20 

Koffiekoek met chocolade en kaneel 
 

Exposition 3,10 

Een malse boterkoek gevuld met krenten 
 

Bolus 3,20 

Bruine suiker, rozijnen  
 

Supplement boter of confituur 0,30 
 

 

 

 

SALT // 

Ham of kaas 2,00 

Zacht gekookt eitje 4,90 

Broodje naar keuze (baps, pistolet,  

bruin boerke, meergranen boerke) 

met boter 2,80 

met boter en confituur 3,10 

met boter en ham of kaas 3,90 

Toast Kramiek met boter, confituur 3,80 
 

 

 

 

 

 

 

TAART // 

Kaastaart natuur 6,20 

Gedekte appeltaart streuzel 6,20 

Kaastaart bosbessen 6,70 

Chocoladetaart 6,80 
 

 

 

 

KOEKJES // 

Pain à la grècque 2,80 

Bestseller! Een krokante koek op basis van bruine suiker en kaneel. 
 

 

 

 

KLEIN GEBAK // 

Gosette 3,20 

Een appelflap omhuld in bladerdeeg en afgewerkt met siroop. 
 

Carré confituurke 3,20 

Een heerlijk confituurtaartje op basis van bladerdeeg en 

abrikozenconfituur. 
 

Appelbol 4,10 

Een warme appel gevuld met boter, suiker, amandelen en kaneel en 

omhuld met bladerdeeg, een hemelse combinatie! 
 

Chocoladebol 5,10 

Bloch favoriet: heerlijke soezen in chocolade gehuld...  

een sensatie voor de chocolade liefhebbers! 
 

Carré frangipane 3,80 
 

Merveilleux 4,10 
 

 

 

 

EAT // 

½ Pizzataart (keuze tussen  12,90 

mozzarella,aubergine en oriental),  

gemengde sla, tomaten en dressing 
 

½ Quiche met ham en prei,  12,90 

gemengde sla, tomaten en dressing 
 

Kaasrol, gemengde sla, 12,40 

tomaten en dressing 
 

Kaasrol met hesp, gemengde 12,90 

sla, tomaten en dressing 
 

Croque Monsieur, gemengde sla, 14,00 

tomaten en dressing 
 

Dagsoep met brood (12u tot 14u) 8,00 
 

Garnaalkroketten met citroen en 17,00 

gefrituurde peterselie (12u tot 14u) 
 

 

 

 


