Dranken & meer
Koffie’s
Koffie 				
Espresso 			
Cappuccino 		
Café latte 		
Wiener melange 		
Latte macchiato 		
Latte monin

Thee
2.4
2.4
2.8
2.8
3.2
3.2
4.5

espresso | opgeschuimde melk | slagroom |
krokante nootjes siroop naar keuze: karamel of
speculoos

Warme chocolademelk 		
Chai latte			

zwarte thee | warme melk | vanille | honing

2.5
3

IJskoffie’s
IJskoffie 		

4

ijskoffie | slagroom | krokante nootjes

Verse munt
		
Verse gember & sinaasappel
Verse gember & munt
Jasmijn parels 		

3
3
3.5
3

Verse theeën
Bosvruchten

2.5

Ceylon Orange Pekoe

2.5

Sencha Lemon

2.5

Zwarte thee met vlierbes, bramen, frambozen
en frambozenblad. Een bosvruchten thee uit het
boekje maar dan van super kwaliteit.

Deze thee bestaat uit uitzonderlijk mooi blad dat
gerold is. Vol en zacht van smaak. De Highgrown
staat bekent als de betere Ceylonthee.
Groene thee met citroengras, citroenstukjes,
citroenschil en citroengranulaat. Groene thee is
een natuurlijke dorstlesser.

IJskoffie met een smaakje

4.5

Afrikaanse Rooibos

2.5

IJskoffie met een likeurtje

7.5

Sterrenmix

2.5

English Breakfast

2.5

Keizers 7 kostbaarheden

2.5

karamel of speculoos | ijskoffie |
slagroom | krokante nootjes

koffie | vanille ijs | slagroom | Baileys of Kahlua

Voor erbij
Limoen cake

		

3.5

Chocoladecake

		

4

cake gevuld met een frisse limoen vulling
fudge | walnoot | chocolade

Brusselse wafel naturel 		
4.5
Brusselse wafel met aardbeien
6.5
Brusselse wafel met chocoladesaus 5

Zonder cafeïne, rijk aan antioxidanten. Heerlijk en
makkelijk om de hele dag door te drinken.
Een kruidenthee met steranijs, anijs, jeneverbes,
pepermunt, venkel, zoethout en zoethoutwortel.
Natuurlijk zonder cafeïne en theïne of looizuur.
Uitgekiende mix van Ceylon en Assam naar
Engelse traditie, krachtig en vol aromatisch.
Stevige thee voor bij het ontbijt.

Een melange van groene en zwarte thee, met
rozenbloemblad en zonnebloembloesem en een
beetje perzik. Een prachtige keizerlijke thee.

Koude dranken
Koude dranken

Bieren op fles

Spa reine
Spa barisart

2.2
2.2

Coca Cola			
Coca Cola zero 		
Fanta Orange 			
Sprite 				
Lipton Ice Tea sparkling
Lipton Green pure
Bitter Lemon Royal Club
Tonic Royal Club
Ginger Ale Royal Club 		
Zeeuwse Zon apfelschorle

2.5
2.5
2.5
2.5
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8

Halfvolle dagmelk 		
Karnemelk 				
Karnemelk jus d’orange
Chocolademelk 		
Verse jus d’orange 		
Zeeuwse Zon appelsap

2
2
2.8
2.5
3.5
2.5

Grolsch 0.0			 2.75
Grolsch Radler 2%		
3
Kornuit				
3
Vermeersen Zeeuwse witte
3.75
Vermeersen Zeeuws Blond
4
Vermeersen in de Gloria Tripel
5

Wijnen
Resplandy, Pays d’Oc, Frankrijk
Sauvignon Blanc		
Merlot				
Rose 				

POP-UP

4
4
4

Ontbijt, brood & meer
Brood, bagels & sandwiches

Ontbijt (tot 12.00 uur)
Breakfast			

8

Yoghurt		

5

boterham | bagel | kaas | ham | jam | eitje |
gerookte zalm of serranoham | koffie of thee |
jus d’orange
Griekse yoghurt | granola | vers fruit | honing

Huisgemaakte tonijnsalade

Carpaccio			

10

Bagel caprese			

8

Bagel avocado 		

8

Clubsandwich kip		

12.5

Clubsandwich zalm

12.5

pijnboompitjes | truffel mayonaise | oude kaas |
rucola
mozzarella | tomaat | balsamico glacé | rucola

Tosti’s
Club				

7

Avocado			

5.5

Tuna melt			

7

Tosti hawaii			

4.5

gerookte zalmfilet | komkommer | ei |
mayonaise | sla

Tosti mozzarella			

4.5

Maaltijdsalades

kaas | bacon | gerookte kipfilet | sambal
kaas | avocado | sambal

tonijnsalade | cheddar kaas
kaas | ham | ananas

groene pesto | tomaat | mozzarella

Wisselende soep		

5

Soep met tosti naar keuze

+3.5

prijs van de tosti +3.5

avocado | pijnboompitjes | balsamico glacé |
zongedroogde tomaatjes

gerookte kipfilet | bacon | ei | tomaat | mayonaise

Gerookte zalm

12.5

Caesar

12.5

Avocado			

12.5

gerookte zalmfilet | scampi’s Edamame boontjes |
wakame | komkommer | gekookt ei | vinaigrette

Soep
huisgemaakt | boterham

8

rode ui | kappertjes | appel | verse dille |
Griekse yoghurt

gerookte kipfilet | ei | bacon| tomaat | croutons |
Caesar-dressing | oude kaas

avocado | zongedroogde tomaatjes | mozzarella |
pijnboompitjes | rucola | balsamico glacé

POP-UP

Brasserie1600
Bij Brasserie1600 Borrelen & Diner (2 deuren verder) is het mogelijk om de
gehele dag door warme gerechten zoals burgers, kroketten, pannenkoeken,
pasta’s, spareribs etc. te nuttigen en heerlijk te dineren.
Vraag aan het bedienend naar de reserveringsmogelijkheden.

HIGH TEA

HIGH COCKTAIL (MOCK)

geniet van onze verse theeën met
heerlijke hartige en zoete lekkernijen
(maximaal 2 uur)
17.5 p.p.

geniet van onze uitgebreide plank vol
heerlijke hapjes en kies hierbij 2 cocktails of mocktails uit ons assortiment
24.5 p.p.

HIGH WINE

Reserveren

geniet in drie rondes van heerlijke
hapjes en proef hierbij wijnen van onze
wijnkaart
22.5 p.p.

High Tea, High Wine, High Beer & High
Cocktail alleen op reservering of vraag
bedienend personeel naar de
mogelijkheden.

HIGH BEER

Op zoek naar een leuk cadeau?

geniet van een uitgebreide plank vol
heerlijke hapjes en kies hierbij biertjes
uit ons assortiment
24.5 p.p.

Geef een Brasserie1600 cadeaubon!
Vraag ernaar bij het bedienend
personeel.

POP-UP

