Brug 6 Koffiehuis en B&B
Biologisch en verantwoord samen genieten, is géén brug te ver!
De Lusthoven 36, 2370 Arendonk
www.brug6.be

- KOF FIE

-

Onze koffie en melk zijn 100% biologisch.
Alle soorten koffie zijn ook als decafé verkrijgbaar en
het is ook mogelijk om in plaats van reguliere melk te
kiezen uit Havermelk, Kokosmelk of Sojamelk tegen
een meerprijs van 0.50.

Koffie__________________________2.40
Koffie groot _____________________3.60
Espresso________________________ 2.30

- THEE

-

Wij serveren biologische losse thee,
in 12 verschillende smaken. Vraag gerust naar de
theekaart. Wist je dat onze losse thee ook te koop is

Kop
Kop
Kop
Kop

thee________________________2.50
verse muntthee________________3.00
verse gemberthee______________3.00
verse gemberthee met citroen ____3.25

Cappuccino______________________3.10
Espresso met gelijke delen warme biologische melk en
melkschuim

Latte Macchiato __________________4.00

De letterlijke vertaling van latte macchiato is “gevlekte
melk”. De espresso wordt toegevoegd aan de biologische
warme melk en het melkschuim. Hierdoor wordt de melk
als het ware “bevlekt”.

Café Latte (koffie verkeerd ) _________3.30
Een café latte is espresso en warme melk, in sommige
landen noemen ze een café latte ook wel café au lait of
koffie verkeerd.

Mochaccino ________ _____________4.20

Een macchiato maar in plaats van biologische warme melk
en melkschuim, gebruiken we biologische chocomelk voor
een heerlijke chocoladesmaak.

Special Macchiato ________________ 4.50
Een heerlijke latte macchiato met een twist, keuze uit:
Honing-, karamel-, noten- of vanillesmaak.

Warme chocomel__________________ 4.00

Opgeschuimde warme biologische melk en keuze uit puu r
of melk Belgische chocolade.

Karamel-, Vanille,- Hazelnoot-, Honing-, of
Speculoossiroop __________________0.50
Slagroom________________________0.50

- FRISDRANKEN Wij serveren frisdrank standaard in het flesje met
een biologisch afbreekbaar rietje.
Toch liever een glas? Gewoon even vragen!

Coca cola _____________________2.30
Coca cola zero__________________2.30
Fanta_________________________2.30
Ice tea________________________2.50
Ordal Plat, Bruis of Citroen________ 2.20
Appelsap
____________________2.40
Appel/aardbei
________________2.40
Perensap
____________________2.40
Beker ranja (grenadine)
_________1.25
Beker melk/Chocomelk (koud)
____2.00

- BIEREN & WIJN –
GAGELEER SUPERIOR DARK

_______4.50

Een volle maar niet plakkerige smaak en een zacht kruidig
aroma van gagel gemengd met karamel, honing, geroosterde
mout.

GAGELEER ORIGINAL

____________4.50

Het bier heeft een prettig evenwicht tussen het moutige
ietwat zoetige, fruitige en kruidige aroma en een subti ele
bitterheid.

GAGELEER 0%

__________________4.00

Gageleer No Alcohol is een verfrissend smaakvol biologisch
alcoholvrij bier.

Arendonker Bruin 8,5%_____________4.00

Dit lokaal bier wordt ambachtelijk gebrouwen. De caramel en roostermouten kleuren het bier diep donker bruin en
dragen bij tot de typisch moutige en lichtjes geroosterde
volle smaak.

Arendonker Winter 8,5%_____________4.75
Deze rijkelijke tripel is voorzien van zachte whiskey- en
eik-aroma’s en gebrouwen uit de beste mouten.

Arendonker Tripel 8,0%_____________4.00
Gebrouwen met oa Münchenermout en een delicate
aromahop. Het blonde bier is fruitig in het aroma en heeft
een lichtjes bitterige afdronk.

Pitbull ’88 8,8% __________________ 4.00

Gemout en licht kruidig in de neus, met een subtiel (perzik)
fruitig parfum. Gebrouwen door dorpsbrouwer en exrugbyspeler Dirk Vissers, de naam verwijst naar het
opstartjaar van Rugbyclub de Pitbulls: 1988.

Witte, rosé en rode wijn

___________3,75

Bodegas Piqueras uit de Spaanse regio Castilla-La Mancha
is een echt familiebedrijf.

Glühwein________________________3,75

Heerlijke huisgemaakte warme glühwein. Op smaak gemaakt
met kaneel, steranijs, kruidnagel en sinaasappel.

JUPILER 25 cl____________________2.60
JUPILER 0% 25 cl _________________2.60
LIEFMANS KRIEK 25 CL_____________3.00
CORSENDONK BLOND ______________4.00
LEFFE BRUIN___________________ __4.00
DUVEL_____________ _____________3.80

- LEKKERS–

- ALLERGIE? -

Kom gerust kijken in onze gebaksvitrine om te zien wat we
vandaag allemaal aan lekkers hebben!

Wij gaan zeer zorgvuldig om met
voedselallergie- en/of voedselintolerantie.
Kruisbesmetting van allergenen is nooit 100%
uit te sluiten en de samenstelling van ons
aanbod kan veranderen.

Onze (h)eerlijke huisgemaakte dadeltaart __2.25
Belgische koffiekoek (diverse) ___________2.25
Gebak (wisselend)________________vanaf 3.65
Muffin______________________________2.10
Diverse gezonde vegan repen

Vraag een van onze medewerkers om meer
informatie.

______vanaf 1.95

Wekelijks wisselende soep + broodje ______5.00
Ambachtelijk Brabants Worstenbroodje__ ___2.30
Tosti ham/kaas_______________________4.00

- ONTBIJT –
Wij serveren (zo veel als mogelijk) biologische, verantwoorde en lokale
producten bij ons ontbijt!

Ontbijt basis €9,95 p.p.
Drie versgebakken broodjes

, gekookt ei

, zoet en hartig beleg, glas sap

een kop normale koffie of thee

en

.

Ontbijt deluxe €18,95 p.p.
Drie versgebakken broodjes
yoghurt met muesli

, croissant, gekookt ei

, zoet en hartig beleg,

, muffin, glas verse jus d’orange, glas melk of chocomelk
en een speciale koffie of thee

.

Ontbijt kind t/m 10 jaar €7,95 p.p.
Twee versgebakken broodjes

, gekookt ei

, zoet en hartig beleg, muffin

en een kinderbeker met melk of chocomelk

naar keuze.

Ontbijt kan alleen op reservering

- HIGH TEA/HIGH COFFEE –
Geniet van onze heerlijke koffie of thee met lekkere zoetigheden gedurende
maximaal 2 uur.

High tea €17,50 p.p.
Onbeperkt thee

naar keuze, inclusief onze 100% Arendonkse honing en een
variëteit van (h)eerlijke zoete hapjes.

High Coffee €21,50 p.p.
Onbeperkt koffie

naar keuze en een variëteit van zoete hapjes.

High tea of high coffee kan vanaf 2 personen en
alleen op reservering

