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Beste bezoeker,
Welkom op Hoeve Ravenstein! We
hopen dat u geniet op onze Hoeve.

THEE

Op ons Boerderijterras kunt u uw
bestelling plaatsen. Wij zullen uw
bestelling met de grootste zorg klaar
maken en u kunt deze dan zelf
meenemen.
Wij wensen u veel plezier!

KOFFIE

KOFFIE
Espresso

€ 2,20

Koffie
Espresso

2,20
€ €2,10

Koffie
Cappuccino

€ €2,20
2,50

Cappuccino
Café au lait

€ €2,60
2,50

Latte
3,00
Café
auMacchiato
lait
€ €2,60
AlleMacchiato
varianten koffie zijn ook cafeïnevrij
Latte
€ 2,85
en/of lactosevrij verkrijgbaar.
Alle varianten koffie zijn ook cafeïne- of
lactosevrij
verkrijgbaar.
Over onze
koffie:
Onze koffie is afkomstig van Rainforest
Alliance gecertificeerde plantages en
wordt gebrand in de streek.
Onze melanges zijn “slow roasted”. Door
dit brandprofiel toe te passen blijft het
intense aroma van de koffie behouden.
Voor onze espresso gebruiken wij een
melange van handgeplukte Arabica en
Robusta bonen met de smaakkenmerken:
pikant, vol, zoet en noten.
Voor overige koffie’s gebruiken wij 100%
Arabica melange. Smaakkenmerken:
Romig, Fruit en kaneel.

Thee

€ 1,50

Thee verse munt

€ 2,00

Thee verse gember

€ 2,00

Appelsap, 100% puur sap
Bio vruchtensappen / fris in flesje
Yogi tea ice tea
Verse Jus ‘d Orange
(Bruis)water in flesje
Diksap

Chocomelk koud
Melk / Karnemelk
Ravensteinse drank
(karnemelk met jus d’orange)
Drink yoghurt

€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,25
€ 1,50
€ 0,99

€ 2,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,00

IJS (SEIZOEN)
Boerderij ijs (verpakt)

Vanaf
€ 1,75
€ 1,25
€ 0,50

Boerderij schepijs per bol
Slagroom
Ravensteinse sorbet
(3 bollen ijs naar keuze, slagroom € 5,95
& ijswafel)
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KOEK EN GEBAK
Lange rozijnenkoek
Brownie
Koeken
(o.a. noten-/ zadenkoek,
chocolatechipkoek)
Gebak diversen dagvers

€ 2,50
€ 2,50
Vanaf

€ 2,25
Vanaf
€ 2,50

VOOR DE LUNCH

GLUTENVRIJ*
Ontbijtkoek reep naturel/
gember (lactosevrij)
Stroopwafel choco (lactosevrij)
Diversen gebak en koek vanaf
Baguette jam
Baguette kaas
Kaas –uien broodje
Pasta champignon,
Kaas of tomaat (Consenza)

€ 3,00

Boeren tosti ham-kaas

€ 3,50

Tosti Caprese
(Tomaat, mozzarella & pesto)

€ 4,50

Baguette boerenkaas (koe)

€ 4,95

Baguette Ravenstein

€ 4,95

Broodje Zalm

€ 6,50

TO GO

Broodje Brie
(met honing en walnoten)

€ 5,95

Koffie to go
Ontbijt/ lunch to go !

Soep van de dag

€ 4,50
€ 3,00

De baguettes worden standaard geserveerd mét
garnituur (sla, tomaat, komkommer) en zonder boter.

VOOR DE KINDEREN:
Tosti kaas/ ham-kaas
Diksap / melk
Vlieger ijsje

€ 5,99

€1,75
€ 2,25
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,99
€ 3,50

* Wij doen onze uiterste beste om kruisbesmetting
met niet glutenvrije producten te voorkomen, maar
kunnen dit helaas niet garanderen. Wij verzoeken u
hier rekening mee te houden

Boeren tosti kaas

Saucijzenbrood van de Hoeve

€ 1,75

ONTBIJT
Koffie of thee
Verse Jus ‘d Orange
Croissant met jam of vleeswaren/
of desem keitje
1 stuk fruit
€8,50

Dieet:
Volgt u een speciaal dieet? Laat het
ons weten en we vertellen u wat er
mogelijk is!

Groepen
Komt u met een groep koffie drinken,
lunchen of genieten van een high tea?
Vraag gerust naar de mogelijkheden!

