
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………  

GEEN eigen CONSUMPTIES 
…………………………………………… 
voor groot en klein is de keuze op de kaart reuze. laat daarom je 
meegenomen eten en drinken in je tas zitten.  
  
……………………………………………  

SPEELHOEK van MEVROUW PEER 
…………………………………………… 
geniet lekker van het spelen in de kinderhoek. het speelgoed is 
alleen om binnen mee te spelen.   
  
……………………………………………  

SPEELTUIN de PAN 
…………………………………………… 
kindjes mogen spelen in de speeltuin onder ouderlijke begeleiding. 
maak je gebruik van de speeltuin, dan wordt er €1,- per persoon in 
rekening gebracht. heb je een abonnement, laat deze dan even 
zien. 

……………………………………………  
VERSE SAPPEN     klein groot 
……………………………………………     
jus       4,25 5,75 
jus - banaan  
peer - spinazie - munt - gember 
 
……………………………………………  
VERFRISSENDE LIMONADE Roze Bunker met sourcy rood 3,50 
…………………………………………… 
peer bosmunt  
citrus basilicum 
madame gember 
 
……………………………………………  
FRIS 
…………………………………………… 
coca cola, coca cola zero     3,50 
ginger beer       3,75 
sourcy rood, sourcy blauw     3,- 
ice tea green        3,50 
tonic        3,50 
appelsap of perensap van Schulp    3,50 
huisgemaakte fristi (karnemelk met ranja)   3,- 
melk, karnemelk       2,80 
chocomelk       3,- 
diksap peer & perzik      1,75 
ranja        1,75 
kan ranja       7,50 
 
……………………………………………  
IJSKOFFIE 
…………………………………………… 
karamelroomijs koffie     3,95 
ijs latte, ijsblokjes - espresso - melk    4,- 
ijs americano, ijblokjes - espresso    3,20 
ijs chia latte, ijsblokjes - chia latte    4,10 
ijs dirty chai latte, ijsblokjes - espresso - chia latte  4,70 
 

 



 
……………………………………………  

GOED BEGIN      
…………………………………………… 
croissant - roomboter      3,- 
croissant - aardbeienjam - roomboter   3,50 
croissant - kaas - roomboter     3,95 
yoghurt - granola       5,- 
yoghurt - granola - vers fruit      6,75 
yoghurt - koekkruim - appel- & perencompôte  6,75 
vegan yoghurt - vers fruit - kokos vlokken   7,50 
……………………………………………  

VOOR DE KLEINTJES 
…………………………………………… 
krentenbol - roomboter     3,- 
boterham met: appelstroop / hagelslag / pindakaas / jam 

chocopasta / kaas / ham / boter  2,75 
tosti kaas  met ketchup of curry?  5,- 
tosti ham - kaas met ketchup of curry?  5,- 
fruithapje, gepureerd vers fruit voor de allerkleinsten 3,75 
schaaltje vers fruit      3,75 
……………………………………………  
BROOD  CIABATTA: NATUREL / OLIJVEN / GEDROOGDE TOMATEN / DONKER  
…………………………………………… 
Meneer Peers gehaktbal - piccalillysaus -  A’dams zuur 8,50 
gekookt ei - mierikswortelmayonaise - radijs - tuinkers 7,50 
geitenkaas - gegrilde paprika - pistou-mayo   8,- 
pittige hummus - gegrilde groenten - Griekse yoghurt 7,50 
kipfilet - guacamole - bacon - tomaat   8,- 

……………………………………………  
SOEP (met brood & roomboter) 
…………………………………………… 
van de dag        7,- 
  vraag Mevrouw Peer welke dit vandaag is 
……………………………………………  

SALADE (met brood, roomboter & kruidendressing) 
…………………………………………… 
geitenkaas - tomaat - gegrilde groenten - zaden en pitten 14,75 
kipfilet - tomaat - bacon - ei - parmezaanse kaas    14,75 

 
alles van deze pagina is te bestellen tot 16:00 uur 

……………………………………………  

WARME DRANKEN 
…………………………………………… 
KOFFIE  biologische blend van Boot koffie  
americano       3,20 
espresso       3,00 
dubbele espresso      3,50 
cappuccino       3,50 
cortado       3,10 
flat white       4,20 
caffè latte       3,95 
latte macchiato      4,10 
babycino       1,10 
chai latte       4,10 
dirty chai latte       4,70 
EXTRA 
shot espresso       0,70 
haver of soja       0,55 
……………………………………………  

warme chocomelk      3,50 
kinder warme chocomelk     3,00  
slagroom       0,50 
……………………………………………  

THEE  

verse muntthee       3,75 
verse gemberthee       3,75 
verse kaneelthee       3,75 

earl grey, rooibos en jasmijn     3,- 
 biologische thee melanges van Boot koffie 
……………………………………………  

ZOET 
…………………………………………… 
walnotentaart       4,- 
mini muffin       2,- 
muffin rozijn-kaneel      3,50 
glutenvrije shortcake      4,50 
haver koek       3,50 
diverse taarten Mevrouw Peer     4,20 
 neem een kijkje in onze vitrine of vraag Mevrouw Peer naar meer 
 



 
……………………………………………  

BIER 
…………………………………………… 
TAP 
Hertog Jan pils      3,20 
FLES 
Hoegaarden, Belgisch witbier, 4,9%    4,50 
Leffe blond, blond abdijbier, 6,6%    5,- 
Leffe tripel, dubbele gisting, 8,5%    5,50 
 

Hertog Jan 0.0%       3,20 
Leffe blond 0.0%      4,50 
 
……………………………………………  

WIJN & MOUSSEREND  
…………………………………………… 
MOUSSEREND     glas  fles  
prosecco Frizzante (biologisch)  flesje van 200ml 6,- 

Italië Veneto 

cava Brut        24,50 
Spanje Penedès     

pasdutout 0,0 %    flesje van 200 ml  6,- 
Frankrijk Côte de Provence 

WIT       glas  fles 
colombard, gros manseng, sauvignon blanc  4,85 24,50 
 Fleurs du Mal|Frankrijk Côtes de Gascogne 
viognier      6,- 29,50 
 Château de Campuget|Frankrijk IGP Gard  

ROOD       glas  fles 
monastrell      4,85 24,50 
 Reyes|Spanje Jumilla 
……………………………………………  

MIXED DRANKJES 
…………………………………………… 
aperol spritz       8,50 
gin - tonic       9,50 
gin - ginger beer      10,- 
glühwein       4,75 
warme chocomelk met bruine rum    7,50 
 

……………………………………………  

BORRELHAPJES   (te bestellen vanaf 15:00 uur) 
…………………………………………… 
flatbread - olijfolie      6,50 
flatbread - geitenkaas - gegrilde paprika   9,50 
flatbread - artisjok - truffelolie - parmezaanse kaas  10,- 
 
dropveter met Nibb-its (leuk voor de kleintjes)  3,- 
tortillachips met huisgemaakte tomatensalsa  4,50 
wasabinootjes       3,- 
gemengde nootjes      3,- 
 
blokjes oude kaas - mosterd     6,-  
gehaktballetjes - picalillysaus - A’dams zuur 5 stuks  5,50 
bitterballen uit de oven   8 stuks  9,- 
vegetarische bitterballen uit de oven 8 stuks  9,- 
kleine quiche met gegrilde groenten    6,50 


