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BOON Espressobar
www.boonespressobar.nl

DRANKEN
KOFFIES

EXTRAʼS

Café Lungo
Espresso
Doppio
Ristretto
Cappuccino
Latte Macchiato
Latte caramel + slagroom
Cafe au Lait
Flat White
Espresso Macchiato
Cortado
Babyccino

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,25
2,25
3,15
2,25
2,60
3,10
3,80
3,10
3,75
2,55
2,55
1,50

€
€
€
€
€
€

2,65
2,75
2,75
2,95
2,95
2,95

THEE
Thee plateau
Verse gember
Verse munt
Kaneel, rozemarijn & gember
Gember, munt sinaasappel
Steranijs & gember thee

Slagroom
Sojamelk
Kokosmelk
Havermelk
Amandelmelk
Caramel siroop
Chocolade siroop
Espresso shot

€ 0,35
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,35
€ 0,35
€ 1,00

FRISDRANKEN
Coca Cola
€ 2,40
Coca Cola zero
€ 2,40
Ice tea
€ 2,40
Ice tea green
€ 2,40
Tonic Elderflower
€ 2,75
Ginger beer
€ 2,75
Water plat/bruisend
€ 2,30
Water plat/bruisend groot € 6,00
Limonade
€ 1,50

OVERIG
Warme chocolademelk
BOONʼs warme choco
Matcha latte

€ 3,00
€ 3,65
€ 3,75

SHAKES, SAPPEN EN SMOOTHIES
Recovery shake
€ 5,95
Met espresso, vanille eiwitten,
banaan, cacaonibs en kokosmelk.
Avocado dream
€ 4,95
Met avocado, appel en amandelmelk.
Smoothie
€ 4,00
Met aardbei, banaan en yoghurt.
Detox juice
€ 4,95
Andijvie, spinazie, peer, mango, munt
en appelsap.

Orange boost
€ 4,95
Met wortel, gember en,
verse jus dʼorange.
Verse jus dʼorange € 4,00
Gembershot
€ 3,50

ETEN
Acai bowl
Met gepoft spelt, chiazaad,
kokosvlokken en vers fruit.

€ 9,95

Havermout bowl
€ 5,95
Met soyamelk, appel, kaneel en
walnoten.
Mango bowl
€ 7,95
Met huisgemaakte granola, vers fruit
en kokosvlokken.
Yoghurt bowl
€ 5,95
Met huisgemaakte granola en vers
fruit (Soya yoghurt + €0,50).
Banana bowl
€ 8,95
Met dadels, amandelboter, fruit en
lijnzaad.
.
,
Maaltijdsalade
€ 11,95
Met gerookte kip, feta, avocado,
tomberries, granaatappelpitten, olijven
croutons en honing-mosterdsaus.
Veggie panini
€ 5,95
Mozarrella, groene pesto, tomaat,
pijnboompitten en basilicum.
Italiaanse panini
€ 6,95
Mozarrella, rode pesto, salami,
tomaat en Italiaanse kruiden.

Toast zalm
€ 9,95
Gerookte zalm, creme fraiche,
bieslook en tuinkers.
Toast hummus
€ 8,95
Huisgemaakte hummus, pompoenpitten en geroosterde cherrytomaten.
Toast carpaccio
€ 10,95
Rucola, zongedroogde tomaten
parmezaanse kaas, pijnboompitten
truffelmayonaise en groene pesto.
Toast avocado
€ 8,95
Smashed avocado, gekookt ei,
zwarte sesamzaadjes en tuinkers.
Club sandwich
€ 8,95
Kipfilet, huisgemaakte eiersalade
uitgebakken spek, ijsbergsla en
naturel chips.
Rundvleeskroketten € 7,95
Met brood, grove mosterd en
mayonaise.
BOON plankje
€ 9,95
Drie belegde broodjes, vers fruit
en een koffie/thee naar keuze.
American pancakes € 9.95
Met vers fruit

Croissant naturel
Croissant jam + roomboter
Croissant met kaas

€ 2,00
€ 2,75
€ 2,75

BITES
Vers fruit
€ 3,95
Olijven
€ 2,75
Bitterballen
€ 5,95
Borrelplank
€ 9,95
Old Amsterdam, olijven, augurken, cervelaatworst & nootjes
Nachoʼs
€ 6,75
Met kaas, guacamole en souer cream

Zie onze vitrine voor het wisselend assortiment aan taarten en
cakes!

COCKTAILS
Gin Tonic, Hendricks
Mojito

€ 9,50
€ 9,50

Non-alcohol
Spiced Lemon & Rose
Floral Orange & Ginger

€ 4,50
€ 4,50

LIKEUREN
Baileys
Grand marnier
Disaronno

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

BIEREN
No. 1 ‒ Mango IPA

€ 3,75
Een extra hoppig, frisfruitig ongefilterd bier.
No. 2 ‒ Citrus Weizen
€ 3,75
Een licht, ongefilterd tarwebier wat makkelijk wegdrinkt.
No. 3 ‒ Ginger Sereh Saison
€ 3,75
Een bijzonder, ongefilterd kruidig biertje met een frisse toon.
No. 4 ‒ Szechuan APA
€ 3,75
Een ongefilterde Pale Ale met een meer uitgesproken hop smaak.

Corona

€ 4,25

WIJNEN
Custoza DOC Soraighe

Glas € 5,50 - Fles € 26,50
Deze geurige droge witte wijn heeft in het aroma tonen van rijp wit fruit en
appel. De frisse, sappige smaak blijft aangenaam lang na hangen.

Federico Solfiovese Superiore

Glas € 5,50 - Fles € 26,50
Een heerlijke rode wijn met smaken van rijpe kersen, bosbessen, donkere
chocolade en aardse mineralen. De afdronk is lang en smaakvol en bewijst
dat het om een grootse wijn gaat.

Ferro 13 Link Lambrusco

Fles € 32,50
Een heerlijke lambrusco met aromaʼs van aardbeien, rode aalbessen en
frambozen. Mooie fijne bubbels met een lange afdronk.

Ferro 13 The Boss Prosecco

Fles € 32,50
Deze droge top prosecco komt van de heuvels ten noorden van Treviso. De
85% Glera druif geeft deze wijn een sterk gebalanceerd karakter, een fruitig
florale neus en zorgt voor een bom personaliteit in het glas.

Pronol prosecco

Glas € 6,95
Deze frizzante uit Treviso is fruitig en bloemrijk, met geuren van acacia
bloemen, appel, witte perzik en citrusvruchten.

WIST JIJ AL...
Dat wij iedere eerste zondag van de
maand een ontbijtbuffet* aanbieden! (€14,95 p.p.)
Deze bestaat uit:
• Diverse broodjes, croissants en
crackers
• Zoet & hartig beleg
• Eieren
• Verse jus dʼorange en smoothies
• Zuivelproducten zoals, melk, karnemelk
en yoghurt
• Ontbijtgranen
• Fruit
• Een koffie of thee naar keuze
* Reserveren mogelijk

Dat wij ook een High Tea* arrangement hebben (€ 22,50 p.p.)
Deze bestaat uit:
• Verschillende heerlijke zoetigheden zoals macarons, cupcakes,
taarten & scones.
• Diverse belegde broodjes.
• Een verse jus dʼorange of prosecco.
• Onbeperkt thee.
* Alleen mogelijk op reservering

En dat wij onze serre verhuren voor verschillende gelegenheden.
Denk bijvoorbeeld aan:
• Een babyshower
• Een vergadering
• Een cursus etc.

Meer informatie?
Vraag het gerust
aan een van onze
medewerkers!

