MENU
FIETSCAFE
KNABBELS
Portie kaas

PANINIS WARM
€ 6,00

Panini brie

€ 7,50

Brie met walnoten en honing

Portie salami

€ 6,00

Portie kaas & salami

€ 9,00

Mozzarella, tomaat en pesto

Portie olijven

€ 6,00

Panini kip

Panini groene pesto

€ 7,00

€ 8,00

Kip, zure room en tomatensalsa

CROQUES
Croque uit het vuistje

Panini Italiaanse ham

€ 6,00

Enkel

Croque bolognaise

€ 8,50

Italiaanse ham, mozzarella & tomatensalsa

€ 10,00

SOEPEN

LEKKER ZOET
Koffie met appeltaart

€ 4,90

Appeltaart

€ 2,80

Koud of warm

Dagsoep met brood

€ 6,00

Tomatensoep met balletjes

€ 7,00

Extra slagroom

€ 1,00

Met brood

ONTBIJT

PASTAS

Enkel mits reservatie voor groepen van
10 tot 40 personen, € 17,90 pp.
Meer info? Vraag onze speciale folder!

Spaghetti bolognaise
kinderen
volwassenen

€ 9,90
€ 11,10

Vegetarische pasta
kinderen
volwassenen

€ 9,90
€ 11,10
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DRANKENKAART
FIETSCAFE
FRISDRANKEN

WARME DRANKEN

Pepsi / Pepsi max

€ 2,50

Fairtrade koffie Rombouts

€ 2,30

7Up / Mirinda

€ 2,50

Fairtrade deca Rombouts

€ 2,30

Lipton ice tea / green tea

€ 2,80

Fairtrade Cappuccino

Oxfam bio limonade

€ 2,80

Oxfam bio appel-gember

€ 2,80

FRUITSAPPEN
Alle fruitsappen zijn zonder
toegevoegde suikers, smaakstoffen
en kunstmatige kleurstoffen

gestoomde melk
gesuikerde slagroom

Fairtrade latte macchiato

€ 3,00

Fairtrade latte macchiato
hazelnoot of karamel

€ 3,30

Oxfam thee diverse soorten € 2,30
Bio Pips thee
diverse soorten

€ 2,30
€ 2,50

Appelsap bio v/d Wroeter

€ 2,80

Warme chocolademelk

Appel-kers bio v/d Wroeter

€ 2,80

BIEREN

Appel-peer bio v/d Wroeter € 2,80
Oxfam sinaasappelsap

€ 2,50

Oxfam Worldshake

€ 2,50
Combinatie van pompelmoes,
sinaasappel, banaan, rode biet en appel

€ 2,90
€ 3,20

Zie aparte bierkaart voor speciale
bieren uit Bosland

Cristal 25 cl

€ 2,50

Cristal 0 % 25 cl

€ 2,50

Looza sinaas

€ 2,50

Kriek Lambic 25 cl

€ 3,20

Looza ace

€ 2,50

Liefmans 0 % 25 cl

€ 3,20

Duvel 33 cl

€ 4,20

La Chouffe 33 cl

€ 4,30

Westmalle trappist 33 cl
Westmalle tripel 33 cl

€ 4,30

WATERS
Spa bruis / plat
20 cl
1 liter

€ 2,50
€ 6,80

Fruitig water
Dit zelfgemaakte gearomatiseerd water
is er één zoals je nog nooit proefde. Het
heeft een lichtrode kleur en een zoet,
fruitig aroma van diverse soorten fruit
en hibiscus
20 cl
€ 2,30
1 liter
€ 6,30

€ 4,30

WIJNEN
Huiswijn (rood, wit & rosé)
glas
fles (0,75 cl)

€ 4,40
€ 18,90

Oxfam Koopmanskloof
glas - rood, wit & rosé
€ 5,50
fles (0,75 cl) - rood, wit & rosé € 21,00

BIEREN UIT BOSLAND
FIETSCAFE
Geniet van onze heerlijke, lokale bieren uit Bosland.
Want fietsen in Bosland zonder een Boslands biertje te proeven? Dat is zonde!
ACTIE VAN DE MAAND: gratis kaasblokjes bij elk Boslandbiertje!

Trippelend geitje 33 cl

€ 3,90

Zachte Tripel met een hoog alcoholgehalte (8,8 %), binnen de Tripel-stijl.
Kruidig, licht bittertje in de afdronk. Geschikt voor elke bierdrinker.
- Gebrouwen in Huisbrouwerij De Geiteling.

Donker geitje 33 cl

€ 3,90

Dubbel bier met een amber, lichtbruine kleur. Stevig alcoholgehalte (7,6 %)
binnen de Dubbel-stijl. Zoet met vleugje drop en zoethout. Geschikt voor
liefhebbers van het donkere bier, maar blijft toegankelijk voor andere bierliefhebbers.
- Gebrouwen in Huisbrouwerij De Geiteling.

Brueghel Tripel 33 cl

€ 3,90

Deze lekkere tripel uit Peer is een niet te zware (6,8 %) goudgele tripel met toetsen
van citrus, banaan en koriander. De opbrengst van dit bier gaat naar diverse goede
doelen voor armoedebestrijding in Noord-Limburg.

Loemelaer Tripel

€ 3,90

Is een stevige tripel met een mooie balans tussen geur, smaak en bitterheid. Met een
fris mondgevoel en lichte afdronk. Samen met de gebruikte gist zorgt het voor de
frisse, fruitige, alcoholische toets van 9%.
- Gebrouwen in Brouwerij Amai

Loemelaer Frisse

€ 3,90

Een fris biertje (6 %) met een snufje kruiden. Een dorstlessend biertje waarvan de
licht bittere afdronk van citrus- en granige tonen lang blijft hangen.
- Gebrouwen in Brouwerij Amai

Hobos Tripel

€ 3,90

Bier van hoge gisting (8,3 %). Ongefilterd en niet-gepasteuriseerd met hergisting op fles
- Gebrouwen in Microbrouwerij Mølder & Coöp.

Hobos Blond

€ 3,90

Bier van hoge gisting (6,5 %). Ongefilterd en niet-gepasteuriseerd met hergisting op fles
- Gebrouwen in Microbrouwerij Mølder & Coöp.
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