
Brownies & downieS

good things happen over coffee

Julianaplein 90
1404 DP Bussum
Telefoon: 035 631 6835

Menu



wist  u  dat . .

..u ons ook in de avond en buiten onze openingstijden kunt                   
reserveren voor besloten bijeenkomsten, feesten en partijen. 
Heeft u iets te vieren? Vraag ons voor meer informatie. Wilt u 
met een groep eten? Ook dat is mogelijk.

..wij ook aan huis of op locatie leveren? Wilt u catering ver-
zorgd hebben? Wij kunnen uw lunches/high tea en maaltijden 
ook bezorgen en op locatie verzorgen.

..de bakjes waarin wij onze koffie serveren gemaakt zijn door 
Sherpa Houtwerk in Eemnes? Sherpa houtwerk is een dag-
besteding waar mensen met een verstandelijke beperking de 
mooiste dingen van hout maken.

..er al meer dan 40 vestigingen in Nederland, Belgié en Zuid 
Afrika zijn? 

..wij een schitterend taartenboek hebben? Elk filliaal heeft zijn 
eigen taart gemaakt en deze zijn gebundeld in een prachtig 
boek. Dit boek is bij ons te koop. vraag er om bij de kassa!

..wij altijd op zoek zijn naar samenwerkingsverbanden

..wij nog steeds plaatsen vrij hebben als jij dagbesteding zoekt.
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koffi e  

koffi e decafé 

espresso 

dubbele espresso            

koffi e verkeerd         

cappucino  

latté machiatto              

thee 

verse muntthee            

chocoladmelk              
     
     
     
     
     
     
     
     

bieren

heineken  

hoegaarden wit    

amstel radler 2% 

dranken

coca cola 

cola light 

cola zero 

fanta orange 

fanta cassis 

sprite  

ice tea 

ice tea green 

tonic  

bitter lemon 

chaudfontaine 

blauw   

chaudfontaine

rood   

ranja   

fristi  

chocomel 

appelsap 

melk  

karnemelk 

verse jus 

        Warme dranken

wijnen

witte huiswijn 

rode huiswijn 

rose huiswijn 

prosecco ( picolo ) 

Koude dranken

smoothies

aardbei-banaan 

rood fruit 

ananas-mango 

aardbei-mango 

green shake 

€2,25

€2,25

€2,25

€2,85

€2,50

€2,40

€3,00

€2,25

€2,60

€2,60

€2,30

€2,30

€2,30

€2,30

€2,30

€2,30

€2,50

€2,50

€2,30

€2,30

€2,30

€2,30

€1,50

€2,30

€2,30

€2,30

€2,00

€2,00

€3,40

€2,50

€3,50

€2,50

€3,50

€3,50

€3,50

€5,95

€4,50

€4,50

€4,50

€4,50

€4,50
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 carpaccio  €8,25 
           runderkogel uitbundig   

gegarneerd zoals het hoort

 fi let american €7,95 
verrassende eigenwijze sandwich 

met pit

zalm €8,50 
uitgezwommen gerookte zalm

broodje van alles wat €8,75      
 laat u verrassen met een           

overheerlijk rijkelijk belegd 

   broodje   
   

tonijn €7,95
grove kleurrijke tonijnsalade

pastrami €8.50 
home made en totaal anders

 reypenaar ‘20’ €7.25
 Heerlijke oude kaas op nieuw brood

boeren brie €8,25 
gesmolten in de oven met                  

bussumse honing

club sandwich kip €10,50 
‘triple’ gemasseerde ‘slow cooked’ 

kippendijen

club sandwich zalm €10,50 
‘heaven on earth’ uitgezwommen   

gerookte zalm   
 

uitsmijter ‘3 ’ €7,50 
goudse kaas, gelderse achterham

triple tosti €5,95 
drie sneden,  goudse kaas,  gelderse 

boeren achterham

tosti geit / zalm  €8.25 
gerookte noorse MSC zalm en boeren 

geitenkaas

bussumse bal €8,25
eigengereide en ingenomen bal

 
 ‘oma’s’ kroketten €7,75

Twee kroketten met brood  

hamburger €10,50 
weergaloze burger

trio  €10,50 
Sandwich met reypenaar
sandwich met achterham

sandwich met kroket

Heeft u een allergie of dieet? Laat het de kok even weten. De gerechten kunnen namelijk gegarneerd zijn 
met noten, pitten of spekjes.

sandwiches

Brownies & downieS

Uitbundig en kleurrijk gedecoreerde belegde sandwiches met 
warme en koude belegsoorten. Keuze uit boerenwit of bruin. De 

beleving is totaal anders dus laat je lekker onthalen met onze     
creaties!

Good things happenover coffee



soepen

tomatensoep €5,50
rode soep van handgeplukte

tomaten, salsa verde, snee brood

uiensoep €5,50
soep van rode en witte uien, snee brood

sal ades

prachtige en kleurrijke salades met lekkere garnituren, heerlijke 
dippers, dressing, roomboter en grof boeren brood.

 carpaccio €12,25 | dun gesneden muis van het rund

geitenkaas €12,25 | met geitige kroketjes

zalm €12,25 | uitgezwommen, Noors en gerookt

kippedijen €12,25 | hand gemasseerde dijen ‘piri piri’

Pastrami  €12,25 | Home made heerlijk

kindergerechten

friet of brood met frikandel of kroket €4,50

pannenkoek met stroop en poedersuiker €4,50

kindertosti ham/kaas met tomatenketchup €3,95

een snee brood met huisgemaakte bosvruchtenjam €2,50
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Heeft u een allergie of dieet? Laat het de kok even weten. De gerechten kunnen namelijk gegarneerd zijn 
met noten, pitten of spekjes.



lekkerni jen

hot brownie €3,50

huisgemaakte appeltaart €3,25

hot blondie €3,50

Taartje van de maand €3,50

+ slagroom €0,30

speciaalt jes

Ontbijt €5,50 ( tot 11:00 uur )
Twee sneden brood met beleg. Gekookt ei

Glas verse Jus
koffie of thee

.

High tea € 21,50 p.p. 
Gezellig ‘bijkletsen’ met je familie of vrienden en vriendinnen 
terwijl je geniet van een keur van lekkere hapjes? Als binnen-

komer een heerlijke amuse, gevolgd door een verrassings-
soepje. Na deze aangename starters zijn wij er weer met een 

overvloed aan verse luxe belegde broodjes. We sluiten de High 
Tea af zoals het hoort: lekker zoet! Houd je niet in! Er is volop.
Uiteraard kun je tijdens de high tea onbeperkt genieten van 
onze ruime keuze aan verse theesoorten. Ben je geen ‘thee- 

fan’ dan serveren wij je een lekkere kop koffie!
(alleen op reservering)
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