Geachte gast,
U bevindt zich in één van de restaurants van het Deltion College. Hoe leuk is het om geholpen te worden
door een aanstormend horecatalent. Van fouten maken kun je leren!
Deze mogen dan ook gemaakt worden!!
Het kan gebeuren dat de praktijkdocent(e) tijdens de les zijn/haar studenten aan tafel helpt of corrigeert.
De docent(e) evalueert dit met de student aan het einde van de les.
I.v.m. deze evaluatie binnen de lestijd zijn wij gesloten om 14.00 uur tijdens de lunch en 20.30 uur
tijdens het diner.
Bedankt voor uw begrip.

DRANK
Warme Dranken
Koffie 		
Espresso 		
Dubbele espresso		
Cappuccino 		
Latte macchiato 		
Thee assortiment 		
Potje verse thee
Verse munt thee 		
Irish coffee 		
French coffee 		
Caribbean coffee 		

€ 1,00
€ 1,00
€ 1,80
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,00
€ 2,50
€ 1,25
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

High tea (op reservering)

€ 4,95

Frisdranken
Coca Cola 		
Coca Cola Zero		
Fanta			
Rivella			
Ice Tea			
Tonic			
Bitter lemon		

€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25

Mineraalwaters
Earth plat 33 cl.
Earth bruisend 33 cl.
Earth plat 75 cl.
Earth bruisend 75 cl.

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,95
€ 1,95

Bio Sappenbar
Sinaasappelsap
Appelsap/Perensap
Appel vlierbes		
Appel aardbei

€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25

Apéritieven
vanaf 17.00 uur
Droge sherry 		
€ 2,50
Medium sherry 		
€ 2,50
Ruby Port 		
€ 2,50
Tawny Port 		
€ 2,50
Campari		
€ 2,50
Martini Bianco 		
€ 2,50
Martini Rosso 		
€ 2,50
Pernod 			
€ 3,00
Gordon dry Gin		
€ 3,75
Wijnen per glas rood, wit, rosé
€ 3,00
Glas Prosecco 		
€ 3,00
Fles wijn		
€14,50
vanaf 17.00 uur
Cocktails
Alcoholhoudende		
€ 4,50
Alcoholvrije o.a Gin/Tonic
€ 2,50
Digestieven
vanaf 17.00 uur
10 years old Tawny Port
€ 4,50
Vintage Port / LBV
€ 4,50
Cognac Remy Martin VSOP
€ 5,50
Armagnac VSOP
€ 5,50
Calvados VSOP
€ 5,50
Diverse whisky’s 		
€ 4,50
Grappa		
€ 5,00
Grand Marnier 		
€ 4,50
Triple Sec 		
€ 4,50
Tia Maria 		
€ 4,50
Drambuie 		
€ 4,50
Bier
Tappils 		
Flesje speciaal bier
Wit bier/Palm/Duvel/
Leffe/Radler 0,0%

vanaf 17.00 uur
€ 2,00
€ 2,50

LUNCH
Onderstaande gerechten zijn allemaal volledige maaltijden
Groene salade met sugarsnaps en gepofte quinoa (v)					€ 5.25
Groene salade met huisgerookte kipreepjes 						€ 5.25
		
Groene salade met gerookte forel								€ 5.25
Maaltijdsoep van geroosterde tomaten met mozzarella en basilicum (v)		
Maaltijdsoep met quenelles van kippendijfilet

€ 4.25

				€ 4.25

Tosti van geitenkaas, avocado, koriander, honing en walnoten (v)			€ 5,25
Nacho’s met guacamole, zure room en cheddar (v)					€ 4,50
Nacho’s met gehakt, barbecuesaus en cheddar						€ 4,50
Veggie green pannenkoek met crème fraîche, (v)						€ 5.75
Parmezaanse kaas, broccoli en hazelnoten
Green pannenkoek met kip Piri Piri, crème fraîche,
sjalot en Tomberry tomaatjes

				€ 5.75

Hangop van biologische yoghurt met suikerbrood en perensorbet (v)			€ 4,25

* Hoofdgerechten worden geserveerd met een bijpassend garnituur.
** Alcoholische dranken worden geserveerd vanaf 17. 00 uur.
(v) = vegetarische variant is mogelijk
Voor meer informatie over de allergenen in ons menu, kunt u contact opnemen met
één van onze medewerkers

