
let’s drink 
and eat

Tweet…



warme dranken: 
Koffie: €1.95,-

Cappuccino: €2.75,-
Latte macchiato: €2.75,-

Espresso: €2.30,-

Nespresso: €2.00,-
Ook cafeïne vrij te verkrijgen.

Wij hebben 25 soorten nespresso cups, vraag om de nespresso doos 
voor uw favoriete smaak!

thee €1.95,- zie onze theekaart: 
Oalerwetse pot thee: €4.50,-

Bloem’n thee: €4.95 ,- vraag om de keuzedoos.

Een theebloem is een handmatig gevouwen bundeltje theebladeren, dat 
een prachtige bloem verbergt. De bladeren van de theebloem zijn met 
een fijn draadje gebonden tot een kleine bol. Zodra deze in aanraking 
komt met thee water, ontvouwt de bol zich. Vervolgens komt er een 

prachtige bloem tevoorschijn, dit proces kan een minuut of 8 á 9 duren 
maar is het wachten meer dan waard. U heeft dan een (h)eerlijke 
groene thee, met een fruitachtige toon. De bloem kunt u namelijk 

1 á 2 maal voorzichtig opgieten.

Warme chocolademelk: €2.50,- / met slagroom: €2.95,-

Koude dranken: 0,33 ml: €2.25,-
Cola - Cola light - Fanta - Bronwater met bubbels - 

Jus d’orange - Biologische appelsap uit 
Granny’s eigen boomgaard - Melk
Lipton ice tea - Chocolademelk.

Radler 0,0%: €2.75,- 
Voor Opa, die geen alcohol mag :-)

Ranja: €1.00,-
Speciaal voor Sophietje, ranja met een rietje! 

(maar ook voor iedereen met een andere naam :)



bij de koffie:
Granny’s cake: €1.95,-

Een heerlijke cake met witte chocolade en kersen bedacht en gemaakt 
door Lieke! Probeer deze maar eens te weerstaan!

Granny’s appelbol: €3.95,-
Een super bol! Royaal gevuld met appel, spijs en bosbessen… 

Speciaal voor Granny bedacht en gemaakt door Dorien!

Soep van t’huus: €4.95,-
Echte zundaagse soep: groentesoep zoals alleen oma die maakt.

Erwtensoep: €4.95,- 
Ouderwetse snert

tussendeur’tie:
Noot’n… €1.95,-

Een schaaltje met nootjes, krachtvoer na een stevige 
wandeling of fietstocht!

Choco Shock! €1.75,-
Drie overheerlijke Italiaanse sorini bonbons, even een geniet momentje… 

Kuierplank: €7.25,-
Lekker even bijbeppen met oude kaas, worst en nootjes. 

broadkes:
Plak Stoet gezond: €6.95,-

Plak Stoet met ham: €4.50,-
Plak Stoet met kaas: €4.50,-

Wij gebruiken alleen puur ambachtelijk broad gebakken door bakker 
Slatman, speciaal ontwikkeld voor onze broodspecialiteiten.

tosti:
Gekkiggeit: €6.95,-

Tosti met rucola geitenkaas, honing en walnoot. 

Vis op ’t dreuge: €7.95,-
Tosti met zalm, kruidenboter, rucola, komkommer en mosterd dille saus.

Deze tosti’s kunnen ook koud geserveerd worden.

Onmeunige Saucijs: €4.50,-
Grote Saucijs uit de geliefde oven van oma

z.o.z.
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HIGH TEA:€19.95,-
Geniet van onze luxe high tea die onze kookgek Karin zelf heeft 

ontwikkeld. Een verrassend begin, opgevolgd door twee planken met 
warme, zoete en hartige hapjes. Je smaakpappilen gaan genieten en 

zorgen ervoor dat je Granny eeuwig dankbaar bent. En weet je? Oma doet 
er ook nog onbeperkt thee bij, keuze uit meer dan 30 soorten!

wandelapp oma’s ommetje
Een mooie wandeling van 5 of 10 km die je uitdaagt om niet alleen te 

wandelen maar ook met elkaar in gesprek te gaan. 
Vraag naar onze verschillende arrangementen vanaf € 9.95,-

of kijk even op www.grannysbarn.nl




