APERITIEVEN

Spaghetti Bolognese Groot

€ 11.80

Spaghetti Bolognese Klein

€ 8.80

GROENTENTAARTJE: ZIE SUGGESTIEBORDEN € 9,00

€ 4,90

Martini Bianco

€ 4,90

APERITIEFHAPJES
Portie Kaas-Salami

€ 4,50

Portie olijven

€ 2,50

CROQUE MONSIEUR
Croque Monsieur met garnituur

€ 7.20

FRUITSAPPEN EN FRUITSHAKES

Croque Monsieur uit het vuistje

€ 6.00

Sinaasappel

€ 5.00

Sinaasappel, banaan, ananas

€ 5.60

Sinaasappel, mango, banaan

€ 5.60

Sinaasappel, appel

€ 5.00

SALADES INCL. BROODJE

€ 16.00

Gemengde sla, geitenkaas, pijnboompitten,
rozijnen, honing, stukjes gecarameliseerde
amandelen

FRISDRANKEN

Gegrilde kip, ruccola, appel, gekonfijte tomaatjes,
pijnboompitten

Chaudfontaine bruisend/niet bruisend

€ 2,60

Slaatje met spek, appel, frambozenazijn, pijnboompitten, rozijnen en amandelen

Coca-Cola, Coca-Cola light,
Coca-Cola zero

€ 2,60

Slaatje mozzarella, tomaat, rode ui, extra vierge
olijfolie

Fanta, Ice-Tea, Tonic,
Gini, Fristi, (Choco)melk		

€ 2,60

Gemengde sla, tonijn, ansjovis, ui en ei

Looza sinaasappel,
pompelmoes, appel, ace		

€ 2,60

ZOET
Trio koffiekoekjes

€ 3.90

Muffin vanille

€ 2.50

Muffin chocolade

STERKE DRANKEN
Gin, Vodka, J&B, Pampero blanco

€ 5,00

€ 2.50

Gin, Vodka, J&B, Pampero blanco
met fris

€ 7,60

Warm appeltaartje + slagroom

€ 5.90

Baileys

€ 5,90

Brusselse wafel met suiker

€ 5.90

Amaretto

€ 5,90

Kwarkdessertje met ananas en Cointreau

€ 5.10

Calvados

€ 6,30

Jonge jenever

€ 3,50

BIEREN		
Jupiler

€ 2,60

Kriek Lindemans

€ 2,90

Corsendonk Agnus / Pater

€ 3,90

Duvel

€ 3,90

Alcoholvrij: Jupiler 0,0%

€ 2,70

HUISGEBROUWEN KWALITEITSBIER
Master Koekoek Blond

€ 3,90

Premium Koekoek Bruin

€ 3,90

WIJNEN

per glas

per fles 75cl

Wit, rood of rosé

€ 4,30

€ 24,00

Flesje cava 20cl

€ 9,50

€ 29,00

ONDERSTAANDE ALLERGENEN KUNNEN VERWERKT
ZIJN IN ONZE GERECHTEN.
- Glutenbevattende granen - Noten
tarwe, rogge, gerst, haver, - Selderij
spelt en kamut
- Mosterd
- Schaaldieren
- Sesamzaad
- Eieren
- Zwaveldioxide en sulfiet
- Vis
- Lupine
- Pinda
- Weekdieren
- Melk (inclusief lactose)
Fresh & Coffee
Victoriestraat 3 - 2300 Turnhout
telefoon: 014 - 41.94.73 - fax: 014 - 41.94.74
www.freshcoffee.be
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 7.30 u tot 18.00 u
zaterdag van 9.00 u tot 18.00 u

MENU

SPAGHETTI BOLOGNESE

Rode of witte Porto		

THE TEA COLLECTION
Alle koffies zijn cafeïnevrij verkrijgbaar. Vraag naar een koffiekaart, dertiende kopje gratis.

KOFFIEKAART
Ristretto				
de echte sterke, in mini-formaat

ILLY / FRESH
€ 3,30

€ 3,00

Espresso				
€ 2,90
"zwart als de duivel, heet als de hel,
zuiver als een engel, zacht als de liefde"

€ 2,60

Doppio espresso			
twee espresso's in een kleine kop

€ 3,30

€ 3,00

Caffè Lungo			
een lekker kopje koffie

€ 2,90 € 2,60

Caffè Latte			
espresso met een grote scheut
warme melk

€ 3,30 € 3,00

Caffè Latte +			
€ 3,90 € 3,40
latte met smaak naar keuze :
kaneel, kokos, hazelnoot, vanille,
honing, caramel, amaretto, tiramisu,
witte chocolade, speculaas, donkere chocolade,
zoute caramel

			

€ 2,80

Strong Breakfast
Een zwarte klassieker: Ceylon - Darjeeling Assam. Zeer aangenaam met melk. De perfecte
“wake-up call.”
Earl Grey
Niet gerookte Chinese thee met aroma van
Berga-motolie uit Calabrië. Geschenk van de
keizer aan de hertog van Grey.

Provence
Mengeling van rozenbottel, hibiscus en sinaasschil,
met een aroma van abrikoos en perzik. Decor van
hibiscus en zonnebloemblaadjes.
Rooibos Citrus
Rode Zuid-Afrikaanse rooibos met aroma van
limoen, mandarijntjes en bloedsinaas. Decor van
stukjes sinaasappel.

Cappuccino			
1/3 espresso, 1/3 warme melk,
1/3 melkschuim

€ 3,20 € 2,90

Touareg
Chinese thee gearomatiseerd met “Nanah”-munt.

Cappuccino +			
zoals een Caffè Latte +

€ 3,80 € 3,30

Melange Oriental
Chinese Sencha met aroma van passievrucht,
wijnperzik en bosaardbei. Decor van meerkleurige
korenbloempjes.

Cappuccino Mocha		
espresso met gestoomde
melk & chocoladesiroop

€ 3,60 € 3,30

Java-Mokka			
recept van espresso, warme
chocolademelk & kaneel

€ 3,20 € 2,90

Java Mokka Panna		
java mokka met slagroom

€ 3,60 € 3,30

Alla Panna			
koffie met verse slagroom

€ 3,20 € 2,90

Caffè Latte Baileys			
espresso met een grote scheut
warme melk en Baileys

€ 8,20 € 7,90

Kamille
Pure kamille uit Oost-Europa, die in mei en juni
geoogst wordt. Dit is een heldergele thee met een
zoete, fruitige smaak.
Gember honing			
€ 3,00
Gezonde thee voor de echte gemberliefhebber.

Caffè Fautore			
€ 8,30 € 8,00
lungo met huisgemaakte advocaat en
afgewerkt met slagroom

Koffies ook verkrijgbaar met sojamelk (+0,20,-)

WARME DRANKEN
Warme Cécémel 		

€ 3,10

Self-made chocolademelk		
ook verkrijgbaar met sojamelk (+0,20,-)

€ 3,50

Chocolademelk Baileys		

€ 7,90

Warme melk met honing		
ook verkrijgbaar met sojamelk (+0,20,-)

€ 3,20

€ 5,60

PANINI’S
warm gegrild broodje met
extra vierge olijfolie

€ 7,30

• Tomaat, mozzarella, pesto

Japon Sencha
Japanse thee zeer natuurlijk en rijk aan vitamine
C. Dit is in Japan de thee van de gastvrijheid.

Verse munt		

SOEP INCL. BROODJE
Dagelijks vers bereide soepen:
dagsoep en tomatensoep

€ 3,60

ONTBIJT (tot 11u30)
Luxe
€ 22,50
• cava (20cl)
• vers geperst fruitsap
• assortiment brood
• trio mini koffiekoekjes
• gekookt eitje
• beleg: zalm, brie, jonge Gouda, beenham, confituur
en choco
• yoghurt
• koffie of thee
Groot
€ 15,90
• vers geperst fruitsap
• assortiment brood
• trio mini koffiekoekjes
• gekookt eitje
• beleg: jonge Gouda, beenham, confituur en choco
• yoghurt
• koffie of thee
Klein
€ 12,80
• assortiment brood
• beleg: jonge Gouda, beenham, confituur en choco
• trio mini koffiekoekjes
• koffie of thee

• Geitenkaas, tomaat, ruccola, rozijnen, honing
• Serrano, jonge Gouda, tomaat

BOKES

voltarwebrood

€ 5,10

• Jonge Gouda, tomaat, wortel, ijsbergsla, mayo
• Kip, ijsbergsla, wortel, tuinkers, eitje, currymayo
• Boke met Nutella en banaan
• Tonijn, tomaat, ansjovis en rode ui

VERS GEBAKKEN STOKBROOD

wit / meergranen / ciabatta
• Gegrilde kip, ijsbergsla, komkommersnippers,
wortel, parmezaanse kaas, pestomayo
€ 7,30
• Gezond : tomaat, cresson, wortel, komkommer
snippers, légumaise
€ 7,10
• Effi Delight, gerookte zalm, rode ui

€ 7,40

• Mozzarella, tomaat, ui, pesto

€ 7,30

• Serrano, ruccola, tappenade, gekonfijte tomaatjes		
€ 7,30
• Huisgemaakte krabsla met tomaat en cresson 		
€ 7,30
• Brie met appel en honing

€ 7,30

• Huisgemaakte tonijnsla, tomaat, ansjovis en
rode ui
€ 7,30
			
BROODJE
SMOS
Préparé			

€ 6,20

€ 6,90

Kaas of hesp

€ 6,20

€ 6,90

Kaas en hesp

€ 6,70

€ 7,40

Martino

€ 6,70

€ 7,40

KIJK OOK OP ONZE
SUGGESTIEBORDEN

