
 

  

Koffie van Texelse 
Branding 
Koffie Americano 2,50 
Espresso 2,50 
Dubbele espresso 3,35 
Cortado 2,60 
Cappuccino 2,80 
Latte 3,00 
Latte machiato 3,10 
Flat white 3,65 
**sojamelk + 0,50 
**havermelk + 0,50 
 

Thee 2,20 
BRADLEY’S ORGANIC 
• Earl Grey  
• Green Tea Lemon 
• Rooibos 
• White Tea & Camomile 
• Moringa & Ginger 

 
Hemp tea (diversen smaken) 
Verse muntthee 2.95 
Verse gemberthee 2.95 
 

Specialiteiten 
Kokos latte 4,60 ** 
Chai latte  3,10 
Dirty chai  3,95 
Caramel cappuccino 3,20 
Caramel cappuccino XL met 
slagroom 4,60 
Warme appelsap met kaneel en 
gember  3,25 
Warme chocolade met volle melk 
2,75 
**met sojamelk + 0,50 
**met havermelk + 0,50 
*met slagroom + 0,50 
Chai warme chocolade 3,50 
 

Smoothies 
Veggi & fruitsmoothies 4,50 
De smoothies zitten bomvol verse 
groente en fruit.  
Een echte energieboost voor de 
rest van de dag. 
Wij informeren u graag. 
 

 ALLEEN PIN-BETALING MOGELIJK. 

Betaling per tafel 

Rise and shine ontbijt van 8.30 – 11.30 uur 
 

Goede start 12,50 * 
Roomboter croissant, ambachtelijk gebakken desembrood van Novalishoeve 
met wilde zalm of kaas, gepocheerd eitje,  
verse jus d’orange en een mini fruitshake. 
 

Ontbijt de luxe 17,50 p.p. (v.a. 2 pers.) 
Een etagère met verschillende kazen, vleeswaren, zalm en jam. 
Bij deze ervaring serveren wij o.a. vers gebakken croissants, ambachtelijk 
gebakken desembrood van Novalishoeve en koffie of thee naar keuze. 
 

Frans ontbijtje 4,95 * 
Een roomboter croissant met jam en verse jus d'orange. 
 

Havermout 7,50 ** 
Havervlokken, banaan, rozijnen, walnoten, kaneel,  
plantaardige melk en kokosolie. 
 

Snelle start 6,00 * 
Biologische yoghurt van Novalishoeve met dadels,  
cranberries, rozijnen en walnoten. 
 

Gezonde start 6,50 * 
Biologische yoghurt en granola van Novalishoeve met vers fruit. 
 

Avocado power 8.95 * 
1 snee ambachtelijk gebakken desembrood van Novalishoeve met avocado, 
tomaat, komkommer, kiemgroenten, een gepocheerd eitje 
en een verse jus d'orange. 
 

Zoetigheden* 
TAARTJE VAN HET MOMENT vanaf 3,00 

GEZONDE TAARTJES VAN “DE GROENE ZUSJES” 4,00 ** 
MUDCAKE VAN URBAN CACAO 3,75 

WORTELTAART 3,50 
HUISGEMAAKTE BANANEN-DADELCAKE 3,00 
DADEL-WALNOTENREEP 3,00 
CHOCOLADE CHUNCKS 3,75 
APPELTAART van Novalishoeve 3,50 
WOUDVRUCHTEN-MARMERCAKE 3,50 
KANEEL-ROZIJNENMUFFIN 3,25 
EEN MIX VAN ZOETIGHEDEN 6,50 

*= vegetarisch  **= vegan 

KOFFIE-THEE-FRIS-ZOET-LUNCH 



 

 

frisse dranken 
Homemade Ice tea 2,00 
Earth water 
Sparkling 33 cl  2,95 / 75 cl  5,50 
Still 33 cl  2,95 
Biologische melk 2,00 
Biologische karnemelk 2,00 
Chocolademelk 2,25 
Verse Jus d'orange 3,75 
Schulp bio appelsap 2,75 
Pomodoro 3,50 
Glas ranja 1,00 
Fentimans (diversen) 4,00 
Lurisia (diversen) 3,50 
 

Huiswijn 
Wit, Rosé of Rood 4,00 per glas  
 

Sprankelende 
Wijnen 
• G'spritzter-weinschorle   

Wit of Rosé 7,50 (27,5 cl) 
 

Bieren van de fles 
• Brand pilsner 2,75 
• Texelse Skuumkoppe 3,75 
• IJ wit 4,00 
• Lindemans Kriek 4,00 
• Gaia (IPA) 5,75 
• Geuze ''Boon'' 6,50 
• Hommel (blond) 4,25 
• Gouden Carolus classic 

(dubbel) 4,75 
• Guldenberg (tripel) 4,75 
• Bavaria malt 3,00 
• Amstel radler 3,00 

 
 

High Lunch 
Wij serveren voor 19,50 p.p. ook 
een High Lunch.  
Wij informeren u graag. 

 

 ALLEEN PIN-BETALING MOGELIJK.     

Heeft u een allergie? Vertel het ons 

Betaling per tafel 

 
*= vegetarisch  **= vegan 
 

Lunch.8:30 tot 16.00 uur 
 

Tosti gemaakt met Turks brood klein / groot 
Tosti kaas   3,10 / 6,10 * 
Tosti ham & kaas   3,25 / 6,40 
Tosti kaas & tomaat  3,25 / 6,40 * 
Tosti Rotterdamse oude kaas met rucola, gegrilde puntpaprika en rode ui   

                    3,25 / 6,40 
Tosti romige geitenkaas met honing, gegrilde puntpaprika, rucola  
en walnoten           3,65 / 6,95 * 

Tosti mozzarella met pesto, tomaat, rucola, en pijnboompitjes  3,65 / 6,95 * 
Tosti chorizo en oude kaas  met pesto, rucola, gegrilde puntpaprika en rode ui  

     3,65 / 6,95 
 

Huisgemaakte Soep 5,50 ** 
 

Salades 10,50 

Mozzarella di Bufala  gegrilde puntpaprika, tomaat, komkommer, basilicumolie, 
pesto en pijnboompitjes. * 
Texelse lamsham van Hoeve Vrij & Blij  avocado, tomaat, gegrilde puntpaprika, 
komkommer, balsamico en walnoten. 
Geitenkaas  gegrilde puntpaprika, tomaat, komkommer, walnoten en honing. * 
Gerookte wilde Sockeye zalm  kappertjes, rode ui, komkommer, tomaat, 
gegrilde puntpaprika en walnoten. Afgemaakt met gember-soja olie. 
 

desembrood van Novalishoeve  
• glutenvrij brood + 1,- 

 
Mozzarella di Bufala pesto, rucola, komkommer, tomaat en pijnboompitjes 7,95 
Zachte geitenkaas boter, rucola, komkommer, gegrilde puntpaprika, walnootjes 
en honing  6,50 * 
Schapenkaas van Hoeve Vrij & Blij boter, rucola, komkommer, tomaat  6,50 * 
Oude Rotterdammer boter, rucola, komkommer, tomaat en  
Texelse mosterd  6,50 
Avocado power avocado, huisgemaakte hummus, komkommer, tomaat en 
kiemgroenten  7,45 ** 
Pindakaas, appelstroop of jam  3,00 ** 
Gerookte wilde Sockeye zalm roomkaas, rucola, komkommer, rode ui en 
kappertjes  8,95 
Huisgemaakte tonijnsalade boter, rucola, gegrilde paprika, komkommer en rode 
ui  7,95 
Texelse runderpastrami boter, rucola, komkommer en huisgemaakte 
artisjokken tapenade  7,45 
Zachte achterham boter, rucola, komkommer, gegrilde puntpaprika en Texelse 
mosterd  5,95 
Texelse lamsham van Hoeve Vrij & Blij roomkaas, rucola, komkommer  8,95 

 


