Heerlijke koffie, huisgemaakte taart, broodjes

Aan de rand van Groningen met uitzicht op het

meer , heten wij, Eva & Brechtje je welkom in
onze koffie & lunchroom &Meer .
Hoornse

Je kunt hier terecht voor een heerlijk kopje koffie, een stukje
huisgemaakte taart, een molenbroodje &meer .

Samen hebben we zoveel ideeën en vele dromen,
wat niet in 1 woord te beschrijven is.

&Meer : aan het Hoornse Meer ,
koffie &Meer , taart &Meer , broodjes &Meer en in de
toekomst zeker nog Meer , altijd met ietsje Meer .
Daarom de naam

Volg ons ook op

Facebook & Instagram
info@enmeergroningen.nl

tel: 06-17600703

wifi: G asten&meer

wachtwoord: wifi&meer

Koffies
Koffie		€ 2,50
Espresso/dubbele		€ 2,25/3,00
Lekker pittig en sterk kopje zwart goud

espresso Macchiato		€ 2,50
Espresso met een klein melk schuimlaagje

Cappuccino		€ 2,80
Espresso met warme melk en een lekkere melkschuimlaag

Latte Macchiato		€ 3,50
Een mooi groot glas gevuld met heerlijke warme melk,
melkschuim en een shot espresso

Cafe Latte		€ 3,20
Lekkere koffie met veel warme melk

Flat White		€ 3,50
Dubbele espresso met warme melk en eenlekkere melkschuimlaag

World of Barista in Groningen levert onze koffie, een 100% Arabica
blend, uit Mexico, Costa Rica, Panama en Peru. Onze bonen zijn notig,
vol en zoet met nuances van hazelnoot, karamel en cacao.

Huisgemaakte taart		
We bakken elke dag taart, koekjes of andere lekkere zoetigheden.
Kijk zeker even in onze gebaksvitrine

Wil je deze keer een originele taart op je feestje?
We bakken voor elke gelegenheid op bestelling.

Warme dranken
Warme chocolade melk		€3,25
Melk, witte of pure chocolade
Met slagroom

+€0,50

Verse munt thee		€2,50
Marrokaanse munt thee		€3,00
Met chinese gunpowder

Verse gember thee 		€2,50
Met sinaasappel of citroen

Losse Thee		€2,75
Golden Milk		€ 3,00
Warme amandelmelk, kurkuma, kaneel, kardemon,gember en zwarte peper

Kwastje		€ 3,00
Gember, sinaasappel, kaneel, steranijs en honing

Chai Latte		€ 2,50
Indiaase thee melange met warme melk

High Tea

Zoete en hartige gerechtjes en onbeperkt thee
(uiterlijk een dag vooraf reserveren - vanaf 2 personen)

€ 19,95

KOUDE DRANKEN
Verse sinaasappelsap		€ 3,50
Bio appelsap 		€ 3,00
Smoothie		€ 4,50
Coca Cola 		€ 2,50
Coca cola light 		€ 2,50
Chaudfontain blauw		€ 2,25
Chaudfontain rood 		€ 2,25
Cassis		€ 2,50
Tonic		€ 2,50
Ice Tea		€ 2,50

VOOR DE KLEINTJES
Babyccino		€ 1,00
warme melk en een lekkere melkschuimlaag

Ranja		€ 1,00
Broodje om zelf te beleggen 		€ 3,25
(boter, kaas of ham, hagelslag en appelstroop )

		

We bieden ook workshops en kinderfeestjes aan.
Vraag Eva of Brechtje naar de mogelijkheden.

BROODJES (Waldkorn of Wit)
De broodjes die wij serveren komen uit de bakkerij van bakker Luuk.
Luuk werkt met grondstoffen uit de regio, zijn tarwe wordt gemalen door
de molenaar Mulder Pot uit Kropswolde.

Broodje gezond		€ 4,90
Kaas, ham, tomaat, sla, komkommer, augurk en een gekookt eitje

Broodje Hummus		€ 5,50
Hummus, tomatentapenade, rucola, geroosterde paprika

Broodje Geitenkaas		€ 5,50
Avocado, spinazie, geitenkaas, bietjes, walnoten en honing

Broodje Kip		€ 5,50
Mangochutney, gerookte kip, veldsla en rode ui

Belgische americain		€ 5,50
Filet Americain, tabasco, worcestersaus, augurken en ui

Broodje Gusto		€ 5,50
Pesto, Mozzarella, parmaham, rucola en tomaat 		

Broodje Zalm		€ 5,95
Roomkaas met kruiden, spinazie, zalm en kappertjes

TOSTI

Tosti met kaas en/of ham		€ 4,25
Met huisgemaakte ketchup

Tosti Roquefort		€ 5,95
Vijgencompote, rucola, Roquefort, peer en walnoten

Tuna melt		€ 5,95
Tonijnsalade, cheddar, augurk en rode ui

Allergieën? Laat het ons weten en we denken graag met je mee.

Soep
We maken onze soep zelf		€ 5,50
vraag gerust wat er vandaag in de pan zit

Salades

Italiaanse salade		€ 5,95

Tomaat, mozarella, pesto, rucola, pijnboompitjes en balsamico dressing

Geitenkaas salade		€ 5,95
Geitenkaas, avocado, rode bietjes, spinazie, noten en honingdressing

Salade Niçoise		€ 5,95
Tonijn, sperzieboontjes, veldsla, ei, tomaat, rode ui, zwarte olijven
en mosterddressing

Cadeaubon &Meer
Wil je iemand op een leuke manier verrassen?
Geef een leuke cadeaubon van &Meer!

Wijnen & bieren
Witte wijn

Verdejo (Spanje)
Chardonnay (Frankrijk)

Per glas € 3,95
Per fles € 18,95

Rosé wijn (italië)
Rode wijn

Shiraz (Spanje)
Cabernet & Merlot (Frankrijk)

Cava Brut		€ 5,95
Flesje 200ml

Maallust bieren		€ 4,75
IPA 0,0%		€ 2,75

Kleine hapjes
Nachos		€ 6,50
Geserveerd met chilisaus, zure room, rode ui en jalapenos

Borrelmomentje		€ 12,00
2 wijntjes met selectie van kleine hapjes

Borrelplank		€ 9,00
Brood, pesto, tomatentapenade, parmaham, mozerella, tomaat,
noten, kaas, olijven

Ben je op zoek naar een leuk kadootje, een
origineel kaartje of gewoon wat voor jezelf?
Dat vind je ook bij &Meer!

