
 
 

KOFFIE/THEE 
Koffie / Espresso       € 2,35 

Cappuccino         € 2,60 

Koffie verkeerd       € 2,85 

Dubbele espresso      € 3,50 

Latte macchiato (enkel of dubbel)     € 3,75 

Chai Latte (thee, honing, kaneel, melk/schuim)       € 3,75 

Dirty Chai (thee, espresso, kaneel, melk/schuim)   € 4,00 

Verse munt thee       € 3,00 

Verse gember thee (citroen of sinaasappel)     € 3,25 

Warme chocomel       € 2,75 

Warme chocomel met slagroom     € 3,25 

Melk / Karnemelk      € 1,75 

Irish / Spanish / Brazilian  coffee     € 7,00 
 

 

 

ONS VERSE THEE ASSORTIMENT  € 2,35 
 

Rooibos Chai 
Mild; Rooibos, kaneel, aroma, kardemom, zwarte 
peper, gember, kruidnagel 

Sterrenmix 
Venkel, anijs, zoethout, pepermunt, jeneverbes 

Droom van de Zuiderzee 
Exotisch; Zwarte thee, aroma, saffloerbloesem, 
korenbloembloesem, zonnebloembloesem 

Green Lemon Sencha 
Fris;  Groene thee, Lemon Grass, aroma, citrusschil 

BIO Noorderlicht 
Fruitig; Appel, hibiscus, druiven, rozenbottel,  

2001 Nacht 
Zwarte en groene thee met een combinatie van 
jasmijn en aardbei/rabarber 

Earl Grey 
Fijne Bergamot aroma in een zwarte thee mélange 

Pepermunt 
Fris; kruidenthee, menthol 
 

 

 

VOOR BIJ DE KOFFIE 
 

Mini lemon of redvelvet cakeje    € 1,25 

Appeltaart      € 2,50 

   met slagroom     € 3,00 

Carrot Cake      € 3,00 

Taart van de dag      € 3,00 

Muffin       € 2,50 
 

 

   

FRISDRANKEN 
 

Pepsi cola / pepsi light/ pepsi max    € 2,50 

Sisi / cassis/ seven up     € 2,50 

Bitterlemon / tonic / ginger ale    € 2,50 

Sourcy rood / sourcy blauw    € 2,50 

Lipton Ice tea (sparkling, green)      € 2,75 

Fristi / Chocomel      € 2,75 

Limonade “voor de kleinste”                € 0,95 

Appelsap        € 2,75 

Rivella       € 2,75 

Verse Jus d’orange     € 3,75 

Verse smoothie (fruit)     € 3,95  

Verse smoothie (groente)     € 4,25 
 

 
  

BIEREN (per fles geserveerd) 
 

Brand pilsner    € 2,95 

     
Amstel 0.0 Vol% / Amstel Radler 0.0 Vol% € 2,65 

Amstel Radler 2 Vol.%   € 2,95 
 

Vraag naar onze moedige bierkaart van de  
7 deugden voor onze speciaal bieren € 4,00 
 

Bij Brouwerij De 7 Deugden werken mensen met een 
beperking. Mensen die nergens anders aan de slag 
komen. Zij komen niet bij ons vanwege hun 
glanzende CV, nee, in feite zeggen deze mensen: “Ik 
sta met lege handen, geef mij een kans”. Het vraagt 
moed  om  jezelf zo kwetsbaar op te stellen. Bij De 7 
Deugden vragen wij niet wat mensen mankeert, maar 
wat ze kunnen. Vaak ontdekken      wij in de loop van 
de tijd waar hun kracht ligt. In dit proces van zoeken 
en ontdekken lopen onze mensen ook tegen hun 
grenzen aan. Zij worden telkens weer geconfronteerd 
met hun beperkingen en dat is een pijnlijk proces. 
Maar ze doen het wel. Het vergt moed om die 
confrontatie aan te gaan. 
 
 

 

WIJNEN    Glas   /   Fles 
 

Chenin Blanc, Zuid-Afrika  € 3,65  € 18,00 

Chardonnay, Zuid-Afrika  € 3,65  € 18,00 

Rosé, Zuid-Afrika   € 3,65  € 18,00 

Rood, Zuid-Afrika   € 3,65  € 18,00 

SpÄtlese, Rheinhessen, zoet € 3,65  € 18,00 
 

 
 

LIKEUREN  & STERKE DRANKEN 
 

Amaretto/ Baileys / Tia maria / Licor 43 € 4,25 

Advocaat met slagroom   € 3,50 

Bacardi Superior / Gin / Vodka  € 3,75 

Jonge Jenever / Beerenburg  € 3,75 

Martini Bianco     € 3,75 
 

 

 

 

CHECK ONZE BORRELKAART  

VOOR DE LEKKERE  

BORRELSNACKS 

 

 
 

 

HIGH TEA *     € 17,50 

[onbeperkt thee met diverse soorten zoete       
en hartige lekkernijen] 
HIGH TEA CLASSIC    € 20,95 

[warme hapjes, jus d’ Orange]    
HIGH TEA DELUXE   € 21,95 

[warme hapjes, prosecco]    

 

HIGH WINE *      € 19,95 

Twee glazen huiswijn, inclusief diverse warme en 

koude gerechtjes. 

* vanaf 2 personen, prijzen per persoon, minimaal 1 

dag van te voren reserveren 


