
Drinks &
Sweets

Waar je bijpraat en ontmoet
Waar je met 'n boek een bankie doet

Waar het moeten even niet meer moet
Dat is STOET



KOFFIE

Koffi  e - €2.20
Grote koffi  e - €3.20
Koffi  e verkeerd - €2.50
Cappuccino - €2.40
Grote cappuccino - €3.40
Flat white - €3.40
Latt e macchiato - €2.60
Espresso - €2.20
Dubbele espresso - €3.20 
Espresso macchiato - €2.20
Mocchachino - €3.20
Een fl at white met 
een shot chocolademelk & cacao

Iced Coff ee - €3.10

SPECIAL DRINKS

Crazy Caramel - €3.20
Een latt e met karamelsaus, 
karamelsiroop & slagroom
Pumpkin Spiced Latt e - €3.20
Een latt e met pumpkin spiced-
siroop, kaneel & slagroom 
Chai latt e - €2.70
Masala of Golden Chai
Dirty chai - €3.20
Een chai latt e met espressoshot
Warme chocolademelk - €2.70
Warme melk met chocolade - €2.95
Keuze uit; puur, wit of melk

Babychino - €1.00
Warme melk met 
minimarshmallows
Babychoco - €1.00
Warme chocolademelk 
met minimarshmallows

THEE

Thee van Clipper - €2.20
Earl Grey, English Breakfast, Ka-
mille, Groen, Groen met framboos 
& munt, Rooibos, Lemon & Ginger 
of Green Tea Chai

VERSE THEE

Muntt hee - €2.70
Gemberthee - €2.70
Gemberthee met citroen - €2.80
Gember & muntt hee - €2.80
Tij gerthee - €2.95
Gember, munt & sinaasappel
Kaneel- sinaasappelthee - €2.70

EXTRA’S

Kokos- & Havermelk - €0.50
Wij  hebben ook sojamelk 
zonder meerprij s
Decaf - €0.50
Extra shot espresso - €1.00
Karamelshot - €0.40
Mini-marshmallows - €0,40
Slagroom - €0.50

KOUDE DRANKEN

Frisdrank - €2.40
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, 
Cassis, Sprite, Chaudfontaine 
Rood, Chaudfontaine Blauw, 
Gingerale, Rivella, Ice Tea, Ice Tea 
Green, Fristi of Chocomel

Lemonaid - €3.10
Limoen, Bloedsinaasappel, 
Gember of Passievrucht
Charitea - €3.10
Biologische groene ij sthee, met 
een snufje gember & een beetje 
honing
Saru Soda Limonade - €3.10
Met veel ij s, munt & citroen
Keuze uit de smaken; Vlierbloesem 
of Cranberry-Rose
Fentimans Rose Lemonade - €2.95

Ranja - €1.00
Melk of karnemelk - €2.00

SAPPEN

Framboos-peer-munt - €2.95
Aardbei-banaan-appel - €2.95
Ananas-mango-sinaasappel - €2.95
Troebele appel- of perensap - €2.50
Verse jus d’orange - €2.95

TAART

Appelhavermoutt aart - €2.75
Carrotcake - €2.95
Brownie - €2.50
Blondie - €2.50
Van witt e chocolade & frambozen
Lemon Cheesecake - €2.75
Scones - €3.50
Met clott ed cream & lemon curd
Pastel de Nata - €1.00
Klein, knapperig custardtaartje 
met kaneel
Bananenbrood - €3.50
Met stroop & clott ed cream
Caramel Flapjack - €2.75
Glutenvrij 
Sticky Brownie - €2.75
Met chocoladesaus & 
oreocrumble on top
Vegan Muffi  n - €2.95
Van pure chocolade & banaan
Zoetplankje - €7.95
8 mini-taartjes voor 2 personen, 
met slagroom

Kindermuffi  n - €1.00

Slagroom - €0.50

        
            Vegan



Ontbijt &
Lunch

Waar je bijpraat en ontmoet
Waar je met 'n boek een bankie doet

Waar het moeten even niet meer moet
Dat is STOET



ONTBĲ T 

Guilty Breakfast - €7.95
p.p.p., te bestellen vanaf 2 pers. tot 12:00
Pancakes, bananenbrood, 
yoghurtjes, croissantjes, jam, 
clott ed cream, karamelstroop & 
vers fruit
Easy Breakfast - €5.50
Te bestellen tot 12:00
Een croissantje met jam & 
roomboter, een pastel de nata 
& een klein yoghurtje met 
huisgemaakte granola
Roombotercroissant - €2.60
Met kaas, ham of jam
French Toast - €5.95
Wentelteefjes gemaakt van 
rozij nenbrood met lemoncurd, 
frambozen, clott ed cream 
& kaneel

BOWLS

Yoghurt bowl - €4.50
Met huisgemaakte granola, 
huisgemaakte compote, lemon 
curd & vers fruit
Soja yoghurt - €5.50
Met gepofte tarwe, 
bosvruchtencoulis, cacaonibs, 
kokossnippers & vers fruit
Havermoutbowl Appel - €5.25
Met appel, kaneel, amandelen, 
rozij nen & karamel
Havermoutbowl Peanuts - €5.25
Met 100% natuurlij ke pindakaas, 
banaan, cacaonibs & 
kokossnippers

      Vegan

PANCAKES

Oma’s pannenkoekjes - €3.95
Kleine pannenkoekjes met 
vers fruit & karamelstroop
Sweet pancakes - €5.75
Dikke pancakes met vers fruit, 
suikernootjes, clott ed cream 
& karamelstroop
American pancakes - €5.75
Dikke pancakes met 
bosvruchtencoulis, bacon, 
banaan, clott ed cream & 
karamelstroop

WRAPS
Met tortillachips & salade

Kipwrap - €5.75
Gegrilde kip, parmezaanse 
kaas, komkommer, 
tomaat, cajunspread, 
yoghurtknofl ooksaus & ij sbergsla
Falafelwrap - €5.75
Falafel, avocado, komkommer, 
tomaat, geraspte wortel, bosui, 
pinky garlic saus & sla
Carpacciowrap - €5.75
Carpaccio, verse pesto, 
parmezaanse kaas, 
pij nboompitjes, balsamico, 
basilicummayo & rucola

KlEINE STOET

Wit of meergranen - €2.00
Met ham, kaas, jam, pindakaas, 
appelstroop of chocopasta

STOET
Keuze uit meergranen, wit 
of glutenvrij  (+ €1.00)

Farmers Cheese - €4.50
Jong belegen kaas, 
basilicummayo & rucola
Tip! Add egg + €1.00
Gegrilde kip - €5.95
Bacon, parmezaanse kaas, 
tomaat, cajundressing, 
yoghurtknofl ooksaus & sla
Tonij nsalade - €4.95
Ĳ sbergsla & een schij fje citroen
Carpaccio - €5.75
Parmezaanse kaas, verse pesto, 
pij nboompitjes, basilicummayo, 
balsamico & rucola
Brie - €4.95
Walnoot, honing, balsamico 
& rucola
No-Chicken Teriyaki - €5.50
Vegetarische kip, pinky garlic 
saus, komkommer, bosui, 
sesamzaadjes & ij sbergsla
Burrata - €6.50
Een bol Burrata, tomatensalsa, 
verse pesto, balsamico, 
pij nboompitjes & rucola
Tip! Add serranoham! + €1,00
Avocado Toast - €5.75
Smashed avocado, ei, 
tomatensalsa, basilicummayo 
& rucola
Tip! Add bacon! + €1,00
Falafel - €5.25
Falafel, avocado, komkommer, 
tomatensalsa, pinky garlic saus, 
zoete chilisaus & sla
Pindakaas-banaan - €4.50
100% natuurlij ke pindakaas, 
banaan, kokossnippers, kaneel & 
bosvruchtencoulis

STOET UIT DE OVEN 
Keuze uit meergranen, wit 
of glutenvrij  (+ €1.00)

Cheesy chicken - €5.95
Yoghurtknofl ooksaus, gegrilde kip, 
cheddar, tomaat, bacon & salade 
met komkommer
Warme geitenkaas - €5.95
Appelstroop, geitenkaas, 
serranoham, pij nboompitjes, 
balsamicostroop & rucola
Tuna melt - €5.25
Tonij nsalade, cheddar & chilisaus
Pulled BBQ  jackfruit - €5.75
Pulled jackfruit, vegan cheddar, 
geraspte wortel, pinky garlic saus, 
bosui & ij sbergsla

TOSTI’S

Kaas - €3.50
Ham kaas - €3.75
Mozzarella - €4.50
Pesto, mozzarella, tomaat & 
rucola
Brie & appel - €4.95
Brie, walnoot, appel, honing, 
rucola & cranberrydip
Tosti kip - €5.25
BBQ kip, cheddar, bosui 
& knofl ooksaus

Ketchup, curry, kruidensaus 
of chilisaus - €0,25

SOEP
Geserveerd met stoet

Tomatenpaprikasoep - €3.95
Wisselende soep - €3.95


