
koffie
espresso 2,50
doppio dubbele espresso       3,60
lungo gewone koffie            2,50
americano                 2,50
decafé                           2,50
extra shot espresso 1,80

koffie 
plus
cappuccino   2,70
flat white cappuccino met   4,20
dubbele shot espresso
espresso macchiato  2,60
koffie verkeerd  2,70
lungo met veel melk
latte macchiato  3,20
latte caramel  3,50
koffie slagroom  3,20
affogato vanille-ijs & espresso 4,50
ijskoffie   6,70
vanille-ijs/koffie/slagroom   
ijskoffie op z’n italiaans  5,50
espresso, melk & ijsklontjes

We bereiden ook met 
sojamelk indien 

gewenst
+ 0,50

Gebrand door 
koffiebranderij 

‘De witte zwaan’ 
uit Eeklo 

koffie met drank
irish, spanish, italian

of baileys coffee
7,80

fris
vlierbloesemlimonade 3,00
homemade ice tea 3,20
verse jus d’orange 3,50
coca cola, coca cola zero 2,50
fanta, cassis 2,50
spa blauw, rood of groen 2,50
san pellegrino bloedsinaasappel 2,80
zeeuwse appelsap of sapmix 2,60
tonic, bitterlemon 2,60
chocomel 2,60
gingerbeer 4,60
gimber gemberdrank 4,20
ice tea, ice tea green 2,70
fles water bruisend of plat  5,50
siroop   2,00
melk  2,00
tomatensap 3,00

Bier/WiJN
glas wijn rood, wit, rosé 4,50
fles wijn rood, wit, rosé 22,50 
prosecco alleen per fles 24,50
grolsh radler citroen 0.0 % of 2% 2,50
grolsch premium beugelfles  3,50
grolsh premium of alcoholvrij flesje 2,50
liefmans fruitesse 3,50
vedett extra white  4,00
duvel 4,50
corona 4,20
la trappe blond 4,00
dubbel rochefort 8, tripel karmeliet                 4,80
tripel jules Aardenburg of dutch bargain Groede  4,80

Warme  
draNkeN
zwarte thee ceylon of earl grey   2,50
groene thee  2,50
witte thee  2,50
jasmijn thee, citronella groene thee       2,50
met citroengras, wilde kruiden  2,50
fruitsymphony vruchten infusion 2,50
cocktail maison rood fruit infusion 2,50
rooibos  2,50
chai latte  3,40
verse munt met honing  3,20
thee met gember & sinaasappel  3,20
warme chocomelk         3,40
met witte, pure of melkchocolade 

CHeCk-iN



 

tosti’s/Borrel 

Ham/kaas of kaas 
bereid met boerenkaas en casinobrood 5,50
Dubbele tosti 8,50
Tosti’s op landbrood:  
Brie met appel-cranberrycompote 8,00
Mozzarella tomaat en pesto  8,00
Mozzarella tapenade van zongedroogde tomaat 8,50
Italiano salami, italiaanse kruiden, kaas & ui 7,50

Olijven 4,50
Bruschetta toast met tapenade
van zongedroogde tomaat en parmesan 7,00
Kaasbordje met mosterdmayonaise 6,50
Borrelplein met fuet, olijven, smeersels & kaas          15,50

luNCH 
Oosterse wortelsoep met landbrood 5,50
Soep van het seizoen met landbrood 6,00
Club sandwich gerookte kip en bacon          9,50
komkommer, tomaat, ui en pestomayonaise
Landbrood met warm Zeeuws spek van Milliano  9,50
ingelegde uitjes en honing-mosterd saus  
Toast met paddestoelen ui en tijm 9,50
Landbrood met gerookte forel, creme van bietjes 10,50
peterselie en granny smith
Toast van landbrood met avocadospread 
cherrytomaat 9,50 
Landbrood kaas boerenkaas en mosterdmayonaise 7,50
Lunchbordje sandwich, tosti, salade & soepje vd dag 11,50
ook vegetarisch te bestellen
Salade met gegrilde halloumi couscous en granaatppel 12,50
Salade panzanella tomaat, rode ui, 
basilicum, croutons, mozzarella en olijven 11,50 

alles in 
huis bereid

  HiGH tea
 

Een soepje, drie hartige hapjes en 
drie zoete lekkernijen, scones en 

een verfrissend tussendoortje. Thee 
of koffie inbegrepen, twee dagen 

op voorhand reserveren, 27,50 p.p. 
Start in overleg, duur 2,5 uur. Na 

deze tijd wordt extra thee/koffie in 
rekening gebracht. 

foNteyNGroede.Nl
iNstaGram @foNteyNGroede

zoet
Appeltaart  4,30 
eventueel met slagroom + 0,70 en/of ijs + 2,00
Taart Fonteyn witte choco, frambozen & pistache 4,50
Tartelette met lemoncurd, rood fruit en slagroom 4,80
Yoghurt met huisbereide  granola en vers fruit 6,50
Supplement slagroom  0,70
Mini ‘high tea’ thee of koffie, 2 stukjes gebak 12,60
iets zoets en een sandwich (min. 2 pers, minimaal 
20 min. wachttijd, na 14.30 uur te bestellen)  

iJsCoupes
Coupe fris & fruitig 9,00 
3 bollen vruchtenijs, slagroom & seizoensfruit 
met scheut limoncello +2,50  
Coupe dame blanche vanille-ijs, slagroom en 8,00
warme chocoladesaus
Coupe choco & caramel vanille-, chocolade- 9,00
en fonteyn-ijs caramel, chocoladestukjes
slagroom, caramelblokjes en nootjes
Coupe chaos vanille-, chocolade-ijs en 9,00
sorbet, fruit, chocola, slagroom en nootjes
Kindercoupe aardbei, vanille en slagroom 6,00

Lunch en tosti’s van
11:00  - 17:00 uur

oNtBiJt tot 12.00 uur

Croissant met boter en huisgemaakte jam 3,50
Scrambled eggs boterham met ham en kaas 7,50
Ontbijtbordje met hardgekookt eitje, boterham 11,00
kaas, croissant met jam, yoghurtje met granola 
en koffie of thee  (kleine jus d’orange  + 2,00)
Yoghurt met huisgemaakte granola 
en vers fruit  6,50
Koffie met koffiekoek naar keuze 4,50
op dagen dat bakkerij Doens levert


