ONTBIJT tot 11

Lunch en more

tot 11.00 te bestellen

Simpel

standaard geserveerd op bruin boerenbrood

9,00

croissant met boter en jam, jus d’orange
en koffie of thee naar keuze

Ontbijt Royale

14,75

croissant met boter en jam, landbrood
met boerenkaas, gekookt eitje,
mini-granolabowl, jus d’orange
en koffie of thee naar keuze

Ontbijt Benedict

14,75

met zalm, gepocheerd eitje en
hollandaisesaus, jus d’orange en koffie
of thee naar keuze

Wally

ONZE SALADe’s.

5,50

met volle yoghurt, ahornsiroop, banaan,
walnoten en kaneel

Hummus

9,50

met gegrilde groenten en oude kaas

Gerookte zalm

met uitje, kappertjes en
mierikswortelmayo

10,50

Warme geitenkaas

9,50

met gezoete noten, honing en gepofte
tomaat

‘Smashed’ Avocado

9,50

met roomkaas, tomaat en gekookt eitje

Carpaccio

10,50

Kip Kerrie

9,50

13,50

Warme geitenkaas

11,50

Gerookte zalm

12,50

met tomaat, komkommer, qinoa,
avocado, kikkererwten, bonen en
pecannoten

met tomaat, komkommer, gepofte
tomaat, gezoete noten en honing
met tomaat, komkommer, uitje,
kappertjes en mierikswortelmayo

met kappertjes, ui, geraspte kaas,
pijnboompitten en truffelmayo

Huisgemaakte kip-kerrie salade met een
gekookt eitje.

De Huiskamer

9,75

pulled chicken en homemade bbqsaus

Soep

VOOR DE KIDS
Boterham

2,50

Poffertjes

6,50

Poffertjes Glutenvrij

8,50

Limonade

1,50

met pindakaas, hagelslag, honing of
hummus, geserveerd op een bruine
boterham
met boter en poedersuiker

groot

Soep van de dag

standaard geserveerd met bruin boerenbrood

Vegan Vital Bowl

4,75 7,00

met boter en poedersuiker

Boerentosti’s

Geserveerd met brood en roomboter

standaard geserveerd op bruin brood

6,50

Frans

8,50

“Tosti” Clubsandwich

8,50

kaas of ham & kaas

Warm
Avocadoburger

Nederlands

14,50

met verse avocado, tomaat en frites

Garnalenkroketjes

11,50

Kipsate

14,50

geitenkaas, honing, paprika en walnoten
met kaas, bacon, kip, tomaat en aioli

2 stuks met brood en limoenmayo

Kipsate met pindasaus, gebakken uitjes,
kroepoek en friet

Portobello

9,50

Lekker de hele dag

snack
Bitterballen (8 st)
Vega bitterballen (8 st)

8,00
8,00

gevuld met geitenkaas, spinazie en
cashewnoten, geserveerd met frisse
salade

Croissant

3,25

VOLG ons!

Scrambled Egg

11,50

Granolabowl

kwark, fruit en kokos

8,50

Pasta Carbonara

11,50

American pancakes

8,50

@dehuiskamervandriebergen
De Huiskamer van Driebergen

extra Avocado + 1, zalm +3,5

pasta met room, spek, ei en kaas,
geserveerd met een frisse salade

Met boter en jam

geserveerd met fruit en maple syrup

KOFFIE & THEE
groot

Espresso

2,45 3,45

Espresso macchiato

2,65 3,75

Koffie

2,75

met een volle ronde smaak

espresso met een beetje melkschuim
een gewone koffie

Americano

een sterke zwarte koffie

GEBAK

ANDERS LEKKERS

2,75

Chai latte

3,75

Rawcake

4,50

Kurkuma chai

3,75

Bananenbrood

3,85

Warme chocolademelk 3,65

Wortelcake

3,85

Slagroom

Appelkruimeltaart

3,85

Dadeltaart

3,85

Chocoladebrownie

3,50

Kokosbal

2,00

Cheesecake

3,85

Macaron

2,00

Caramel Shortcake

3,85

Indiase kruidenmelange bereid met warme
melk
Indiase kruidenmelange met kurkuma,
bereid met warme melk
met chocoladedruppels van Callebaut

0,50

lactose-, gluten- en suikervrij gebak,
vraag naar de smaken

huisgemaakt van dadels, cranberries,
havermout en banaan

smeuïge cake met een romige topping

3,35 4,60

met of zonder slagroom

Cortado

2,85 3,95

heerlijke zachte, zoete dadeltaart met
kokostopping

Latte macchiato

3,55

Flat white

4,25

Cappuccino
de klassieker

espresso met melk en een beetje schuim

Verfrissend

espresso met veel melk en schuim

dubbele espresso met een beetje warme
melk

Koffie verkeerd

3,65

Babyccino

1,25

IJskoffie

4,75

Alternatieve melk

0,50

Extra Shot

een shot espresso met verwarmde melk
een “koffie” voor de kleintjes

glutenvrij

Fritz Kola

3,25

Fritz Sinas
Lipton Ice Tea

3,25
3,25

Kombucha

4,25

normaal of suikervrij

sparkling of green

Frisdrank uit gefermenteerde thee, zonder
toegevoegde suiker. Gember en citroen

0,50

Ginger Beer
Appelaere
Perensap
Water

3,30
3,25
3,25
3,25

Thee

3,25

Tonic
“Tony’s” Chocomelk

3,25
3,25

Kruidenthee

3,50

gemixte frappuccino
soja-, haver- en amandeldrink

vanille, karamel, hazelnoot, decafe,
espresso(€1)

plat of bruis

jasmijn, groene thee, zwarte thee, rooibos,
earl grey, fruits, lemon ginger
gember-munt, gember-munt-steranijs,
kurkuma-gember-citroen-honing,munt of
gember

BIER & Wijn
Bier

3,75

Wijn

4,75

Rood, wit en rosé

-vanaf twee personen, op reservering-

Koffie of thee naar keuze, kleine
soep, diverse sandwiches, diverse
zoetigheden en een glas jus d’orange
19,50 per persoon

zachte, romige taart met een vleugje
citroen
diverse smaken

belachelijk lekkere koek met karamel
en chocolade

U kunt onze taarten ook
voor thuis bestellen! Vraag
naar de prijzen

VERSE SAPPEN
Pils en alcoholvrij (0,0%)

High Tea

vraag naar de smaken

Wi-FI
De Huiskamer van Driebergen-Gast
Wachtwoord: Dhk_welkom!

Jus d’orange
Banaan
Aardbei
Mango
Framboos
Alles gemengd
Oranje boven

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

groot

4,85
4,85
4,85
4,85
4,85
4,85
4,85

wortel, appel, citroen en gember

