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food & drinks 



Fris
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta
Klein 2,75
Normaal 3,10
Groot 3,75
Fanta Cassis 2,85
Finley Bitter Lemon 2,85
Royal Bliss Tonic 3,35
Royal Bliss Ginger Ale 3,35
Organics Purple Berry 3,85
Organics Viva Mate 3,85
Lipton Ice Tea 3,15
Lipton Ice Tea Green 3,15
Lipton Ice Tea Peach 3,15
Chaudfontaine bruisend 2,75
Chaudfontaine natuurlijk 2,75
Water met munt en limoen 2,75
I love Zeeland appelsap 3,15
I love Zeeland Apfelschorle 3,15 
Capri-Sun 1,85
Fresh Fruity lemonade 2,85
Vraag naar de verschillende smaken. De beker mag je houden!  

Een verantwoord kopje koffie
Bij ons is de koffie dubbel zo lekker! We gebruiken namelijk 
koffiebonen uit het Biologische en Fairtrade assortiment van 
Douwe Egberts. De koffiebonen zijn medium gebrand, met 
een rijke, volle smaak en ook dubbel gecertificeerd. En dat 
proef je! 

20-50 mm



Warme dranken
Koffie 2,80
Koffie verkeerd 3,-
Cappuccino 3,-
Espresso 2,80
Dubbele espresso 3,80
Latte macchiato 3,80
French coffee 7,80
Irish coffee 7,80
Italian coffe 7,80
Spanish coffee 7,80 
Warme chocolademelk 3,50
Slagroom 0,65
Pickwick Slow Tea 2,80
kies uit een grote variatie natuurlijke theesoorten

Specials

Koffie, thee of cappuccino met oma’s appeltaartje  5,75

Oma’s appeltaartje met slagroom 4,25

Verse muntthee  4,35
honing | pandan spekkoek

Verse gemberthee 4,35
citroen | pandan spekkoek

Nagerechten
Dame blanche 6,75
vanille-ijs | warme chocoladesaus | chocoladecrunch | slagroom

Hollands ijsdessert   7,50
vanille-ijs | stroopwafelstukjes | karamel-toffeesaus | slagroom

Groene vis = goede vis! 
Op onze menukaarten vind je alleen maar ‘goede’ vis.  
Dat is vis met een keurmerk, of vis die groen scoort op de 
VISwijzer van milieuorganisatie Good Fish. Dat betekent dat 
de vis duurzaam wordt gevangen, met minimale schade aan 
de natuur. Zo dragen we samen bij aan gezonde oceanen 
boordevol vis.



Lunch tot 17.00 uur

Tomatensoep  5,25
Hollandse tomaat | pesto croutons | room  

Bagel hummus  8,-
rauwkost | tuinkers | gemarineerde groente 

Groentewrap gerookte zalm 11,-
bieslookcrème | komkommer | sla | kiemgroente | omelet

Tosti  6,75
beenham | Beemster kaas | tostidip

Philly cheese steak sandwich 10,75
ribeye | kaassaus | gekarameliseerde ui

Uitsmijter op boerenbrood  8,75 
2 gebakken eieren | bladspinazie | little gem |  
gebakken beenham | tuinkers 

Runderburger   16,50
brioche | mosterdcrème | bacon | Beemster kaas |  
gebakken ui | augurk | tomatenrelish | coleslaw | friet

The Blue Butcher burger  16,50
brioche | hummus | little gem | gegrilde groente |  
tomatenrelish | friet 

 Vegetarisch
  Vegetarisch mogelijk

Allergeneninformatie?
Vraag ernaar bij onze medewerkers.

Daar zeg je geen nee tegen! 
Niets is lekkerder dan een frietje op zijn tijd, mits het 
natuurlijk duurzaam gebakken is! Wij frituren uitsluitend in 
100% zonnebloemolie. En nadat wij de lekkerste friet hebben 
gebakken, krijgt de olie een tweede leven als duurzame 
brandstof. Ook besparen we per jaar twee ton plasticafval 
doordat de olie op een duurzame manier verpakt is.

Good food
brings people

together 



*Bij Roompot schenken we alleen ecologische, duurzame en 
gecertificeerde wijnen.

Borrelgarnituur
Willy Nacho tortillachips  9,80
tomatensaus | kaas | tomaten-komkommersalsa | crème fraîche  

Rundvleesbitterballen  5,60
sterd | mayonaise | 10 stuks

Bourgondische borrelmaatjes 9,80
bittergarnituur | curry | mayonaise | 12 stuks

Souflesse kaasplankje 9,50
4 soorten kaassoufflés | pittige saus | mosterdcrème | 8 stuks 

Biologische Spaanse  
wijn van Biotique
Uitgestrekte, vlakke Spaanse wijngaarden, in de winter 
ijzig koud en in de zomer zonnig en droog. De perfecte 
omstandigheden om heerlijke wijn te produceren. Hier komt 
onze biologische wijn van Biotique vandaan. Gemaakt met 
respect voor mens en natuur. Een modern, smakelijk en 
duurzaam Spaans product. Salud! 

Wijn 
Witte wijn
Biotique - Sauvignon Blanc Bio
fruitig | fris | groene appel | 
smaakvol
Glas  4,25
Fles 21,-

Bellingham Pear Tree -  
Chenin Blanc, Viogier 
aromatisch | vol | perzik |  
bloemen | zacht | sappig | geel 
Glas  5,25
Fles  26,-

Moselland Organic 
tropisch fruit | vol | zoet 
Glas  4,25
Fles  21,-

Rosé wijn  
Biotique - Tempranillo Bio 
rode bes | licht fruitig | 
bosaardbei | dorstlessend 
Glas  4,25
Fles 21,-

Rode wijn
Biotique - Cabernet 
Sauvignon Bio
cassis | rode bes | kers | donker 
fruit | vol
Glas  4,25
Fles 21,-
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Bieren
Heineken Silver 4,0% 
extra verfrissende smaak | subtiele afdronk
Klein 25 cl 3,-
Normaal 35 cl 3,70
Groot 50 cl 5,50

Heineken 0.0 3,50
alcoholvrij bier | verfrissend | fruitige smaak

Birra Moretti 5,0% 4,50
subtiel bitter | fris | delicate moutsmaak

Speciaalbieren
Affligem Blond 6,8% of 0.0  4,80
diepe smaak | licht frisse afdronk 

Affligem Dubbel 6,8%    4,80
zachtmoutige smaak | zoet karakter 

Affligem Tripel 9,0%    5,-
rijke smaak | fijnbittere afdronk 

Affligem Belgisch Wit 4,8%   4,80
gekruid | sinaasappelschil | koriander 

Duvel 8,5%    5,-
zwaar blond | lichtzoete smaak | sterke hopbittere afdronk 

Kwaremont 6,6%   4,80
blond | zachte en volle smaak | lichte bitterheid |  
kruidige toets | hoppig karakter 

Mort Subite Kriek 4,0%   4,-
zoetzure smaak | rijk aan kers 

Paulaner Hefe Weißbier 5,5% of 0.0    5,50
sprankelend fruitig | lichte bitterheid

Amstel Radler 2,0% of 0.0  4,-
frisse mix van Amstel bier en sprankelend citroenwater 

Desperados 5,9%    4,80
bite van tequila | frisheid van citroen

Special   4,80
wisselend assortiment, vraag naar het actuele aanbod 
 


