BOERDERIJCAFÉ
Beste bezoeker,

Welkom op Hoeve Ravenstein! We

hopen dat u geniet op onze Hoeve.
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!

Vruchtensappen Schulp
diverse smaken
Whole earth frisdranken
Diversen smaken

€3
€3

Bron water still/ bruisend

€ 1,75

Ravensteinse drank

€ 2,25

WARME DRANKEN
Espresso
Koffie
Cappuccino
Café au lait
Latte Macchiato

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,65
€ 2,65
€ 3,00

Chocolademelk warm

€ 2,50

Slagroom

+

€ 0,50

Alle varianten koffie zijn ook cafeïnevrij
en/of lactosevrij verkrijgbaar.

THEE

Thee
€ 1,75
Verse munt thee
€ 3,00
Verse gember thee of gember
€ 3,00
citroen thee

KOUDE DRANKEN
Appelsap
Appel perensap
Diksap
Melk / Karnemelk
Ravensteinse drank
Drink yoghurt
Chocolademelk koud

€ 2,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 1,75
€ 2,25
€ 2,00
€ 2,00

Over onze koffie
Onze koffie is afkomstig van
Rainforest Alliance gecertificeerde
plantages en wordt gebrand in de
streek.
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.
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BOERDERIJCAFE
KOEK EN GEBAK
Lange rozijnenkoek
(rozijn, kokos, agave)
Brownie van het huis

Koeken

(o.a. noten-/ zadenkoek,
chocolatechipkoek)

€ 3,00
€ 3,00
Vanaf
€ 3,00

IJS
Boerderij ijs (verpakt)

Vanaf
€ 1,75
€ 1,25
€ 0,50

€ 3,50

Boerderij schepijs per bol
Slagroom

Boeren tosti kaas
Boeren tosti ham-kaas
Tosti Caprese

€ 3,50
€ 4,00

TO GO
Wij hebben ook koffie en ontbijt /
lunch to go!

Baguette boerenkaas

€ 5,50

Gebak diversen dagvers

VOOR DE LUNCH

(Tomaat, mozzarella & pesto)

Baguette Ravensteinse lekkernij
(kruidenspread)

Baguette ham van het huis
Soep van de dag
Saucijzenbrood van de Hoeve
English Pie (diverse smaken)
Handfruit

Vanaf

€ 4,95

€ 5,50

€ 5,50
€ 4,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 1,25

Groepen

Komt u met een groep koffie drinken,
lunchen of genieten van een high tea?

Voedselallergie
Heeft u een
voedselallergie? Vraag
gerust naar onze speciale
kaart

Vraag gerust naar de mogelijkheden!

Volg ons
Facebook.com/hoeveravenstein
Hoeve_ravenstein
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