LOGEMENT
ONTBIJT
ontbijt van 10:00 - 12:00 uur
crossaintje met boter en huisgemaakte jam
4,40
scrambled eggs boterham met ham en kaas
7,50
ontbijtbordje met hardgekookt eitje, kaas, boterham, croissantje
met jam, yoghurtje met granola en koffie of thee
11,00
+ kleine jus d’orange + 2,00
yoghurt met huisgemaakte granola en vers fruit
5,50

Een bijzonder appartement met een mix van stoere
details en vintage styling in het centrum van het
pittoreske Groede. Het biedt plaats aan 4 personen
te huur vanaf minimaal 2 nachten. Scan de
QR-code voor meer foto’s op Airbnb Plus.

Fonteyn Groede
Markt 11
4503 AG Groede
tel 0031(0)117-308119
welkom@fonteyngroede.nl
www.fonteyngroede.nl

KOFFIE
espresso
doppio dubbele espresso
lungo gewone koffie
americano
decafé
extra shot espresso

2,40
3,60
2,40
2,40
2,40
1,40

KOFFIE
PLUS

cappuccino
flat white
3,80
cappuccino met dubbele shot espresso
espresso macchiato 2,80
koffie verkeerd
2,60
lungo met veel melk
latte macchiato
3,00
latte
3,00
koffie slagroom
3,00
latte caramel
3,30
affogato
4,40
bol vanille ijs met espresso
ijskoffie
3,80
irish, spanish, italian
of baileys coffee 7,80
babyccino
2,40

Gebrand door
koffiebranderij
‘De witte zwaan’
uit Eeklo

WARME
DRANKEN
zwarte thee
ceylon of earl grey
2,40
groene thee bancha
2,40
witte thee
2,40
jasmijn thee
2,40
citronella groene thee
2,40
met citroengras
wilde kruiden
2,40
fruitsymphony
vruchten infusion
2,40
cocktail maison
rood fruit infusion
2,40
rooibos
2,40
chai masala (latte)
3,20
munt vers, met honing
3,20
gember & sinaasappel
vers, met honing
3,20
warme chocomelk
3,20
met witte, pure of melkchocolade
callebaut druppels

We bereiden
ook met sojamelk
indien
gewenst
2,60 + 0,50

Uit
eigen
keuken

ZOET
appeltaart
3,80
taart fonteyn
4,50
witte chocolade, frambozen & pistache
pannenkoek stroop of suiker
4,80
yoghurt met huisbereide
5,50
granola en vers fruit
mini ‘high tea’
11,60 p.p.
thee of koffie, 2 stukjes gebak, iets zoets
en een sandwich (min. 2 pers, minimaal 20 min. wachttijd)
supplement slagroom
0,60

FRIS

Verfrissende dorstlesser
zonder suiker?

IJSCOUPES

vlierbloesemlimo
3,00
verse jus d’orange 3,50
coca cola
2,40
coca cola zero
2,40
fanta
2,40
cassis
2,40
spa blauw
2,40
spa rood
2,40
spa citroen
2,40
san pellegrino
2,50
bloedsinaasappel
zeeuwse appelsap 2,50
zeeuwse sapmix
2,50
tonic
2,50
bitterlemon
2,50
koude chocomel
2,50
gingerbeer
4,60
gimber gemberdrank
4,00
ice tea
2,50
ice tea green
2,50
fles water bruisend of plat 5,50
karaf water
2,00
siroop
2,00
melk
2,00
tomatensap
2,80

Homemade icetea 3,20

coupe fris & fruitig
8,50
3 bollen vruchtenijs, slagroom & seizoensfruit
(met scheut limoncello +2,50)
coupe choco & caramel 8,00
vanille-ijs, chocolade-ijs en fonteyn-ijs (caramel)
chocolade, slagroom, caramelblokjes en nootjes
coupe chaos
8,50
vanille-ijs, chocolade-ijs en sorbet, fruit,
chocola, slagroom en nootjes
coupe dame fonteyn
8,00
vanille-ijs, slagroom en warme chocoladesaus
affogato
4,40
bol vanille ijs met espresso
kindercoupe
5,00
aardbei, vanille en slagroom
ijscoupe naar keuze
2 bol/3 bol
5,00/6,50
supplement slagroom/topping/fruit 0,60

ijshoorntjes
verkrijgbaar aan
vitrine

BIER/WIJN

STUDIORAVEN.NL

glas wijn rood, wit, rosé
4,00
fles wijn rood, wit, rosé
20,00
port rood
4,50
grolsh radler citroen 0.0 % of 2% 2,50
grolsch premium beugelfles
3,50
grolsh premium flesje
2,50
grolsh alcohol vrij
2,50
liefmans fruitesse
3,00
vedett extra white
3,80
duvel
3,80
corona
4,50
dubbel rochefort 8
4,50
tripel karmeliet
4,50
tripel jules uit Aardenburg
4,80
dutch bargain uit Groede blond of ale 4,80

COCKTAILS
gin tonic bobby’s gin
dark & stormy

mandarine-ginger

10,50
10,50
9,50

gimber biologische gemberdrank
(alchohol vrij)
4,00
jenever oud of jong
3,50

Ons schepijs is afkomstig van
Ice-art, een streekbedrijf dat
zich gespecialiseerd heeft in
ambachtelijk schepijs en desserts
voor horecagelegenheden.
Zij verwerken alleen
hoogwaardige ingrediënten
zoals echte room en
vanille bourbon.

HIGH TEA

TOSTI’S

Een soepje, drie hartige hapjes en
drie zoete lekkernijen, scones en
een verfrissend tussendoortje. Thee
of koffie inbegrepen, twee dagen op

ham/kaas of kaas bereid met boerenkaas
dubbele tosti
brie met appel-cranberrycompote
mozzarella tomaat, zelfgemaakte, pesto & rucola
italiano salami, italiaanse kruiden, kaas & ui
tuna melt tonijnsalade, kaas
geitenkaas appel, noten, honing

voorhand reserveren, 21,50 p.p.
Start om of 11.30 of 14.30 uur, duur
2,5 uur. Na deze tijd worden drankjes
in rekening gebracht.

5,50
8,50
7,00
7,00
6,50
7,00
7,00

Bij Fonteyn kunt u ook terecht
voor kleinschalige feestjes.
Van lunch, borrel, workshop
tot dansfeestje. In overleg
maken we een passend
aanbod voor
hetgeen u
te vieren
hebt.

Op de krijtborden vindt u
onze wisselende suggesties.
Lunchkaart van 11:00 - 17:00
allergenen info bij de bar

LUNCH/HARTIG
Club sandwich gerookte kip en bacon
8,50
komkommer, tomaat, ui en pestomayonaise, salade
Brood met warm Zeeuws spek van Milliano
8,50
ingelegde uitjes en honing-mosterd saus, salade
Toast met paddestoelen en tijm
8,50
parmasan, peterselieolie & salade
Brood met Coppa di Parma
8,50
pestomayo, zongedroogde tomaatjes, parmasan, rucola en pijnboompitten
Huisgemaakte tonijnsalade met brood
ui, kappertjes & babyleaf
8,00
Lunchbordje sandwich, tosti, salade
11,00
en soepje vd dag (bord) ook vegetarisch te bestellen
Quiche van het seizoen met salade
9,50
Broodje kaas boerenkaas, mosterdmayo & babyleaf 7,00
Salade geitenkaas seizoenscompote of fruit & noten 10,50
Salade van het seizoen kijk op het bord
Oosterse wortelsoep met brood
5,50
Dagsoep
5,50

BORREL
olijven
3,50
bruschetta toast met paddestoel & parmasan
7,50
kaasbordje kaas van ‘t vosje’ met mosterdmayo
6,50
fuet(gedroogde worst)& italiaanse ham met pestomayo 6,50
borrelplein met charcutterie, olijven, toast met
13,50
smeersel en kaas voor 2 personen

alles in
huis bereid

WWW.
FONTEYNGROEDE.NL

