
alles is 
huis 

bereid 

Heeft u een 
allergie of andere dieet wensen. 
Vraag het even aan een van ons! 

We helpen u graag!
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SOEP: 
Pastinaak soep met pesto    

LANDBROOD: 
getoast met gebakken champignons 
met tijm & ui
avocadospread en hummus met groentes, 
cherrytomaten & pijnboompitten 
boerenkaas mosterdzaad & babyleaf  

SALADE: 
geitenkaas noten, honingmosterd & appel
rijstbowl met zeeuws spek biorijst, tomaat, 
groente, avocado &oosterse dressing 
quiche  

TOPPERS:
lunchbordje sandwich, tosti, salade & 
soepje vd dag 
ook vegetarisch te bestellen 
hotdog classic kaas, bacon, gefrituurde 
uitjes, mosterd & ketchup 
yoghurt huisbereide granola & rood fruit

TOSTI: 
ham/kaas of kaas met ketchup
dubbele tosti ham/kaas of kaas 
mozzarella met tomaat en pesto 
brie met appelstroop & spek

15,95

11,50

7,90

8,50
11,30
9,90
9,90

6,70

12,70

12,70

8,50

16,70

16,70
15,90

IJSCOUPES
losse 
ijsjes 
binnen

coupe dame blanche 3 bollen vanilleijs, 
slagroom & warme chocoladesaus 

coupe choco & caramel vanille-, fonteyn-,
en chocolade-roomijs, caramelsaus,
chocoladestukjes, slagroom & nootjes
met scheut amaretto 

8,50

9,50

+3,00

We bereiden ons ijs zelf! Wist je dat we dit 
voor meer horecagelegenheden doen? 
Benieuwd? www.ice-art.nl

KOUDE DRANK

WIJN: 
rood (syrah)
wit 
     sauvignon blanc 
     chardonnay
rosé (pays d’oc)
oh! cava 

4,70      22,50

4,70           22,50
      33,00

4,70      22,50
6,70      29,00

COCKTAILS:
aperol spritz cava, aperol, sinaasappel
Zeeuwse spritz Hierbas de las dunas 
(gemaakt met 18 kruiden uit de Noordzee-
duinen), cava en limoen 
dark & stormy bruine rum, gingerbeer 
& limoen
hendrick’s gin tonic
fonteyn’s favorite passimoncello, tonic
& limoen

8,50
9,50

9,50

13,00
9,50

Zie voor meer suggesties 
de verschillende borden 

buiten of binnen!

FRIS: 
huisgemaakte ijsthee 
vlierbloesemlimonade 
gimber gemberdrank
verse jus d’orange
sanpellegrino bloedsinaasappel
coca cola, coca cola zero 
fanta, cassis 
spa blauw, rood of citroen 
zeeuwse appel-, druiven- of perensap
glas melk 
siroop 
ice tea, ice tea green
fles water bruisend of plat

KUMASI (nieuw): 
Kumasi, een duurzame frisdrank gemaakt 
van het sap van de cacaovrucht. Lust jij 
gassi of sappi? 

Sappi 
Gassi 

3,90
3,90
4,40
3,70
2,95
2,80
2,80
2,80
2,90
2,20
2,20
2,90
5,80

3,90
3,90

coupe choco lovers 3 soorten  
chocoladeroomijs, oreo crunch, chocolade 
stukjes, slagroom & choco saus

coupe nuts pistache-, hazelnoot en 
vanille-roomijs met slagroom & nootjes

kinderverassings ijsje 

9,50

9,50

7,00

olijven 
manchego 
parmaham 
borrelbordje olijven, manchego &
parmaham

3,80
8,00
7,50

17,50

BORREL

MOCKTAILS:
mocktail fonteyn appelsap, gimber, 
rozemarijn
nona gin tonic  

7,00

7,00

BIER:
grolsch radler citroen 0.0 % of 2%
grolsch premium of alcoholvrij 
grolsch beugelfles 45cl
liefmans fruitesse
vedett extra white 
duvel
la trappe blond 
rochefort 8  
tripel karmeliet 
tripel jules Aardenburg 
dutch bargain Groede, blond/ipa

2,70
2,80
4,70
3,60
4,00
4,90
4,60
5,80
4,90
4,90
4,90
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KOFFIE: 
espresso  
doppio dubbele espresso 
lungo gewone koffie 
americano espresso met heet water
decafé 
cappuccino 
flat white cappuccino met dubbele espresso 
espresso macchiato espresso met een 
klein beetje opgeschuimde melk
cortado
babychino
koffie verkeerd
latte macchiato
latte caramel  
koffie slagroom 
dirty chai latte met shot espresso 
pumpkin spiced latte
fonteyn’s latte met salted caramel, slagroom, 
chocoladetopping en bananenchips

KOUDE KOFFIE:
ijskoffie vanille-ijs, koffie, caramel, slagroom
iced latte espresso & melk
affogato vanille-ijs overgoten met espresso

2,90
4,40
2,90
2,90
2,90
3,40
4,10

3,00

3,00
2,10
3,40
3,60
4,00
3,60
4,90
5,50
5,70

6,80
5,40
4,70

WARME DRANK

gebrand door 
koffiebranderij 

‘de witte zwaan’ 
uit Eeklo 

havermelk 
+0,70

ONTBIJT tot 11u

OOK LEKKER:
croissantje met jam
yoghurt met huisbereide granola en rood 
fruit
wentelteefjes met bruine suiker

EITJE ERBIJ?  
avocadospread & gerookte zalm op een 
toast van landbrood 
     met spiegelei
scrambled eggs landbrood met ham & 
kaas
     met spek   

ontbijtbordje met een croissant, jam, 
gekookt eitje, boterham met ham en kaas, 
yoghurt met huisbereide granola & vers 
fruit, jus d'orange en koffie of thee

italiaanse start getoast brood met 
italiaanse ham, pesto en tomaat   

4,00
7,90

9,50

13,50

+2,50
12,50

+2,90

19,85

11,50

Dat kan! Bij ‘Logement Groede’, hét logeerhuis boven 
de Fonteyn. Het biedt plaats voor 4 personen, met 
een grote slaapkamer die in verbinding staat met de 
slaapzolder, beiden voorzien van twee comfortabele 
bedden.

Wil je meer weten of vragen naar de beschikbaar-
heid? Stuur ons een berichtje via Instagram. We 
reageren vandaag nog terug! 

                                                                                                                                                                                                @LOGEMENTGROEDE 

LOGEREN BIJ FONTEYN?

appeltaart 
   met slagroom 
   met ijs 
   met slagroom & ijs 
taart fonteyn witte choco, frambozen & 
pistache
lichte chocolade taart met melk en pure 
chocolade
wisselend taart
     vraag naar de glutenvrij optie! 

4,50
+ 0,85
+ 2,00
+ 2,85

4,80

4,80

4,80
4,80

TAART (beperkt beschikbaar)

FONTEYNGROEDE.NL
INSTAGRAM @FONTEYNGROEDE 

LOGEREN BIJ FONTEYN? @LOGEMENTGROEDE 

THEE (losse thee): 
zwarte thee earl-grey 
groene thee bancha 
citroenella met citroengras
wilde kruiden thee
jasmijn thee 
rooibos 
fruitsymphony vruchten infusion
chai masala met opgeschuimde melk 
verse munt of gember thee met honing 

CHOCOLADEMELK:
warme chocolademelk 
     melk, puur of wit chocolade druppels
     met slagroom 
     met bol ijs (stracciatella of choco)
     met scheut rum of baileys 

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,80
3,90

3,70

+ 0,85
+ 2,00
+ 3,00

HIGH - TEA
Probeer eens onze High-Tea. Deze bestaat uit 
een soepje, hartige hapjes, een rijk gevulde 
etagiaire met zoetigheden en natuurlijk een ijsje! 

Je kan reserveren om 11.30u of 14.30u. Vanaf 2
personen maar ook voor een feestje, babyshower 
of verjaardag! De prijs is 28,50 p.p. inclusief 
onbeperkte thee naar wens! Minimaal 2 dagen op 
voorhand reserveren.

pannekoek boter + suiker / stroop
   met slagroom 
   met vanille ijs 
   met chocoladesaus

5,70
+0,85
+2,00
+1,50

PANNENKOEKEN 
12u


