Food

taart en zoet

Alles van de kaart kan de hele dag besteld worden
Heb je een allergie of twijfel je ergens over? Vraag ons
gerust om advies. Een aantal gerechten kunnen ook
glutenvrij.

Wentelteefjes

8,90

Granola

9,75

Van suikerbrood
met verse aardbeien en room

5,75

Appeltaart
De welbekende van het Klooster

Scones

Met volle yoghurt, vers fruit, noten en zaden
Kan ook met kokosyoghurt (+0,50)

7,80

Huisgemaakt, met aardbeienjam en room

12,50

katerontbijtje
scones ontbijtje
2 scones met jam en room,
normale koffie, verse jus

ontbijtje speciaal
wrap pulled jackfruit, normale koffie, verse jus

7,85

brusselse wafel
warm uit de oven, met rood fruit en slagroom

tosti kaas of ham-kaas, normale koffie, verse jus

11,80

Wisselende taartjes

13,80

High tea

american pancakes
classic

9

Vraag ons wat voor lekkers we deze keer gebakken
hebben

27,50

Genieten van zoete en hartige lekkernijen met natuurlijk
onbeperkt thee.
Kan ook vega of vegan, vraag naar de mogelijkheden.
Minimaal 24 uur van tevoren reserveren

met maple syrup

9,20
10,50

Nutella
Fruit
Mozzarella

12,90

Desembrood van bakkerij Echt Brood met groene pesto,
mozzarella, rucola, tomaat en balsamicodressing

11,85

Bagel gerookte zalm
Met roomkaas en rode uitjes

10,85

Pizzatosti

catty hour!
Vrijdagmiddag van 14:00 tot
17:00 is het bij ons Catty Hour!

Keuze uit:
Nacho's met 1 fris of normale koffie 15,Scones met 1 fris of normale koffie 10,50

Met tomatensaus, kaas, pepperoni, rucola

Tosti ham-kaas of kaas
plantaardige kaas mogelijk (+0,75)
Met ketchup of curry

Loaded nachos
Pulled jackfruit, cheddar, sour cream

Wrap pulled jackfruit

9,90
12,75
10,85

warm uit de oven

Kids
mini tosti
kaas of ham-kaas en ketchup

1 pancake

4,50
4,50

kattenbijdrage
Om onze lieve snorhaartjes te verzorgen
vragen wij een bijdrage van 2,50 per persoon.
Zo houden we het kattencafe rendabel
en de katjes gelukkig en gezond.
Dank jullie wel <3

naturel of met sprinkles, slagroom en marshmallows (+1,50)

doosje rozijntjes
mini granola

0,80
4,75

met yoghurt en vers fruit

veganistisch

Slagroom of
vegan topping
erbij + 0.50

code: catfamilywhiskers

Drinks

cleo is a
please mind:
stealer.
whipped cream
lowed to
she's not al
have it

Koffie

Iced drinks
iced cofffee zonder smaakje
iced coffe met smaakje

4,50
4,75

caramel, hazelnoot of chocolade

Koffie
Cappuccino
Café Latte

3,40
3,90

iced chai
iced dirty chai

3,90

(met espresso)

Latte Macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Flat white
Babyccino

huisgemaakt

3,30

Hot chocolate

3,85

warme chocomel

4,20

met slagroom en/of marshmallows
Kan ook plantaardig (+0,75)

2,50

hazelnoot choco met slagroom
4,50
4,50

caramel, hazelnoot of chocolade

4,40

koffie verkeerd

thee
3,10

Lady grey,happy fruit, rooibos,
green lemon

3,40

kruidenthee met venkel, kaneel,
zoethout en kardemom

3,60

munt of gember

thee specials
chai latte

4,95

Kan ook plantaardig (+0,75)

Caramel Cappuccino
latte Macchiato extra

verse thee

4,50

caramel choco met slagroom

koffie Specials

relaxthee

3,40

4,00

geen koffie, alleen melkschuim

Kies je favoriete thee;

4,85

iced tea

koffie verkeerd

Caramel latte

4,50

4,95

Kan ook plantaardig (+0,75)

Huisgemaakt en vers
lemonade citroen
lemonade pink
verse jus
karaf munt citroen water

3,40
3,40
3,85
3

Frisdrank
appel/perensap
cola (zero), fanta
Chaudfontaine rood/blauw
radler 0.0
melk/ chocomel

3,30
3,10
2,95
3,80
2,95

Kan ook plantaardig (+0,50)

4,50

alpro rood fruit drink

2,95

plantaardige fristi

huisgemaakt

dirty chai latte

4,85

E

(met espresso)

E

extra shot
espresso + 1

Soja-haver- of
kokosmelk + 0.50

Slagroom of
vegan topping
erbij + 0.50

caramel,
hazelnoot
of chocolade + 0.50

