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Volg ons!

www.wooncafe-middelburg.nl

Cafe Creme
Espresso
Espresso Machiatto
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Con Panna
Latte Macchiato
Dubbele Espresso
Panna Montata

Decafé
Shot siroop

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,60
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,80
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,80

Koffie met bonbon van Chocolaterie Burger
Kannetje thee met 2 zoete lekkernijen
Verwenkoffie: glaasje advocaat en 1 bonbon
Koffie met 2 scones, jam en clotted cream
Koffie met trio huisgemaakte lekkernijen

€ 3,50
€ 4,95
€ 5,75
€ 7,25
€ 7,25

Zeeuwse plank:
Boluslikeur, minibolus, Zeeuwse speculaas,
galetwafeltjes, Zeeuwse babbelaar

€ 7,95

Meerprijs cappuccino of koffie verkeerd
Meerprijs thee

€ 0,20
€ 0,20

+ € 0,25
€ 0,50

caramel, hazelnoot, kaneel, amaretto

Sojamelk
Extra shot espresso
Slagroom
Amandelmelk

€ 0,60
€ 1,00
€ 0,75
€ 0,80

Koffie Wooncafe
Amarettosiroop, slagroom,amandelsnippers & amarettini
Koffie Caramel
Caramelsiroop, slagroom & blokjes caramel
Cinnamon Sunset
Kaneelsiroop, slagroom & kaneelsuiker
Heavenly Hazel
Hazelnootsiroop, hete melk, slagroom & nougatine

€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25

Gemaakt van espresso en melk
Gemaakt van espresso en melk &
slagroom

€4,50
€ 4,95
Chocolademelk
Chocolademelk met slagroom
Chocolademelk met slagroom
en marshmallows

Cafe Royal met asbach uralt
Irish Coffee met whisky
Italian Coffee met amaretto

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Italiaanse Chocolademelk
Puur – Wit – Melk
Met slagroom

€ 3,25
€ 4,00

€ 3,00
€ 3,75
€ 4,25

Achterin het Wooncafé vindt u ook
het handgemaakte aardewerk van
het merk ‘Bunzlau Castle’, dat wij
zelf ook gebruiken!

Cinnamon; kaneel, honing,
anijs & gember
Vanilla Honey; honing, vanille
& gember
Amandelmelk i.p.v. melk
Kurkuma Latte; 7 specerijen
met amandelmelk

Vraag naar ons huisgemaakte
gebak of kijk in de vitrine wat
er vandaag is gebakken!

Appeltaart
Appeltaart & slagroom
Apfelstrudel met vanillesaus*
Apfelstrudel met vanillesaus*
& slagroom
Apfelstrudel met vanille saus, ijs
& slagroom*

€ 3,25
€ 4,00
€ 3,50
€ 4,50
€ 5,50

* Apfelstrudel moet 10 minuutjes in de oven

Ranja met mini-cupcake
Babyccino (opgeschuimde warme melk)

Verse gemberthee
Verse muntthee
met citroen & honing

€ 3,00
€ 3,00

€ 1,95
€ 1,95
zie onze uitgebreide theekaart

€ 3,00
€ 3,00
€ 0,80
€ 3,75

€ 2,95 per kannetje 400 ml

Kruidenthee

Groene geparfumeerde theesoorten

No. 10 Camomille
No. 11 Tisane du Berger
lindebloesem, verveine (ijzerkruid), oranjebloesem, mint en citroengras
No. 12 Tisane des Reveuses
enkel, anijs, citroengras, lavendel en hibiscus
No. 13. Verveine
ijzerkruid brengt de maag tot rust, waardoor je goed kunt slapen

No. 1
Jasmijn Mandarin
jasmijnbloemen verrijkt met jasmijnbladeren
No. 2 Lundi Light
citroengras en gember, geeft kracht en energie
No. 3 The les Invites
jasmijn, rozen, lychee en verrijkt met knopjes van rozen en jasmijn
No. 4 Pouchkine vert
groene Sencha geparfumeerd met bergamot, citrusfruit en citrusschil
No. 5 Comme une Etoile
oranjebloesem, viooltjes, kiwi, perzik en bergamot

Groene theesoorten zonder parfum
No. 6 Yunnan Vert
bladeren licht golvend en uit het zuiden van de provincie Yunnan
No. 7 Sencha
rijk aan vitamine C, typisch een Japanse thee

Rooibos geparfumeerd
No. 8 Rooibos Jardin Rouge
koren, rozen, zonnebloemblaadjes en is geparfumeerd met rozen,
aardbeien, vanille en grapefruit

Rooibos zonder parfum
No. 9

Rooibos Naturel

Zwarte thee geparfumeerd
No. 14 Eden Rose
rozen, bergamot, lavendel en vanille
No. 15 Denneweg noir
passievrucht, perzik en bosaardbeien verrijkt met bloemblaadjes
No. 16 Pouchkine noir
zwarte Earl Grey thee met bergamot, grapefruit en sinaasappel
No. 17 Mango
thee uit China en Ceylon en mangostukjes toegevoegd
No. 18 Trois Fruit Noir
zwarte bessen, bosbessen en bramen

Zwarte thee ongeparfumeerd
No, 19 Ceylon Kalleboka
zacht en bloemig aroma; een echte middagthee
No. 20 Afternoon Dream
thee afkomstig uit Darjeeling, Assam, Ceylon, vol van smaak; een echte
middagthee

Coca Cola
Coca Cola Zero
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Sprite
Fanta cassis
Fanta orange
Bitter Lemon
Tonic
Apfelschorle
Fuze Tea Sparkling
Fuze Tea Perzik-Hibiscus
Fuze Tea Mango-Kamille
Fuze Tea Groen
Rivella
Rivella cranberry
Chaudfontaine tafelfles rood
Chaudfontaine tafelfles blauw

Melk
Karnemelk
Fristi
Chocolademelk

€ 1,95
€ 1,95
€ 2,95
€ 2,95

Appelaere
Tomatensap
Druivensap
Versgeperste Jus d’Orange

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,95
€ 2,95
€ 4,50
€ 4,50

€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 3,50

Zeeuws Blond
Zeeuwse Witte
Zeeuwse Kriek

Zeeuwse Pils
Zeeuws Dubbel
Zeeuws Tripel

€ 2,50
€ 4,25
€ 4,95

Amstel Radler
citroen 0.0
Heineken 0.0
Brugse SportZot 0.4%

€ 2,75

Zie onze wijnkaart

€ 2,95
€ 3,95

Port rood

€ 3,25
€ 2,95
€ 2,95

€ 4,25

Eerste alcoholvrije speciaalbier
met de smaak van België!

Bakje nootjes
Broodplankje met kruidenboter, pesto en tapenade

€ 2,00
€ 6,50

Wij serveren tijdens onze High Tea
een soepje, diverse hartige hapjes en
sandwiches, scones met clotted cream
en jam, zoete lekkernijnen en onbeperkt
thee.

Wij serveren tijdens onze High Beer
drie verschillende speciaal bieren met
heerlijke bijpassende hapjes.

€ 22,50 p.p.

€ 22,95 p.p.

Glaasje prosecco bij aanvang?
Dat kan! Prijs: € 3.50 per glas

in alle arrangementen worden andere dranken doorberekend

Geniet tijdens onze High Wine van twee
verschillende wijnen, een glas prosecco
of port, bijpassende hapjes en drie
bonbons.

€ 22,95 p.p.

High Beer & High Wine zijn alleen op reservering mogelijk!

Laat u verrassen door de verschillende hapjes
die op de plank liggen. Soepje, kleine smoothie,
stukje taart naar keuze, kop koffie of thee zijn
standaard op de plank aanwezig.
Minimaal 2 personen.

€ 22,50 p.p.

High Tea & Samen Delen zijn alleen op reservering mogelijk!

tot 11.00 uur
Croissant naturel
Croissant met jam
Croissant met ham of kaas
Boterham gebakken ei
keuze uit wit of bruin brood
Roerei met zalm
Croissant, Griekse yoghurt met
bosvruchten en muesli

Koffie of thee
Jus d’orange
Boterham met gebakken ei
Croissant met kaas
Yoghurtpotje
Mini Muffin
€ 14.95

Snee glutenvrij brood
Pannenkoek
Poffertjes

Wafel naturel
Wafel met slagroom
Wafel met kersen & slagroom

€ 2,50
€ 2,75
€ 3,25
€ 3,75

€ 3,95
€ 4,75
€ 6,75

€ 7,25
€ 7,75

Pannenkoek naturel
Pannenkoek appel
Pannenkoek spek

€ 3,75
€ 4,25
€ 4,50

We bereiden alles voor in een
kleine keuken. Daardoor kan
het voorkomen dat bij drukte
de wachttijd wat oploopt.
Bedankt voor uw begrip.

p.p.

€ 1,25
€ 2,75
€ 4,50

Soep en quiche
Soep en tosti Toscane

€ 9,95

Soep (iedere dag anders)
met minibroodje en kruidenboter
Toast Rundercarpaccio
pesto, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat
Toast Club Sandwich
bacon, tomaten, sla, oude kaas & mosterdmayonnaise
Hollandse Uitsmijter
mosterd-bieslookboter, ham, Parmezaanse kaas, tomaat, veldsla
Brie (warm) op brood
ananas, walnoten, honing
+ spek
Huisgemaakte Tonijnsalade op brood
rode ui, kappertjes, augurken, mayonnaise
Tosti ham en/of kaas
+ ananas
+ gebakken ei
+ rucola, tomaat, pijnboompitten
Tosti Toscane
tomatentapenade, pesto, mozzarella, tomaat
Quiche met salade (elke dag anders)
Gerookte zalm op brood
bieslookroomkaas, rode ui, kappertjes, komkommer
Kippenpasteitje klein
Kippenpasteitje groot
Huisgemaakte eiersalade op brood
+ gerookte zalm
Brie Walnoten salade
tomaat, sla, walnoten, honing, balsamicoazijn
met brood en kruidenboter
Vispalet
gerookte zalm, gerookte paling, huisgemaakte tonijnsalade
met brood en kruidenboter
extra: garnituur + € 1,00 - ketchup/mayonnaise + € 0,20

€ 5,50
€ 8,25
€ 8,25
€ 9,95
€ 7,25

Lunch met een groep in het Wooncafé!
Groepen tot 10 personen kunnen á la carte bestellen. Wil
je met een grotere groep lunchen? Dan bieden wij een
speciaal luncharrangement aan: ‘Luncharrangement
Middelburg’. Vanaf 10 personen. Alleen op reservering
mogelijk.

+ € 1,00
€ 8.25
€ 4,50
+ € 0,75
+ € 0,75
+ € 1,75
€ 6,25
€ 7,95
€ 9,25
€ 6,25
€ 9,25
€ 7,25
+ € 1,50
€ 7,95

Soepje, belegde sandwiches, jus d’orange met koffie/thee
met bonbon (+ € 1,00)

€ 16,50 p.p.

€ 13,95

Reserveren? Stuur een mailtje naar info@wooncafe-middelburg.nl

bij Wooncafé Middelburg

Maandag:
Dinsdag:		
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag: 		
Zaterdag

11.00 tot 17.30 uur
09.00 tot 17.30 uur
09.00 tot 17.30 uur
09.00 tot 17.30 uur
09.00 tot 17.30 uur
09.00 tot 17.30 uur

Reserveren? Stuur een mailtje naar info@wooncafe-middelburg.nl

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 9 of
21% btw. Wij rekenen alleen per tafel af.

volg ons!
www.wooncafe-middelburg.nl

