Welkom namens onze bijzondere medewerkers:

Oppe Koffie | met zorg bereid!
Raadhuisplein 3 5768 AR Meijel
077 374 6174 | oppekoffie@gmail.com | www.oppekoffie.nl
Bijzonderheden m.b.t. allergieën svp melden aan de keuken

Vers gebak uit eigen bakkerij

Het Kroeselke (kruisbes) is ons unieke huisgebakje!
Kroeselke of abrikozen speciaal
Seizoensgebak
Arretjescake
Verse wafel
Warme kersen
Seizoensfruit
Slagroom
Roomijsje
met fruit en slagroom (seizoen)

2,95
2,95
1,75
1,75
0,80
0,80
0,70
2,95

Op reservering ook glutenvrij gebak!

Warme en koude dranken
WARME DRANK
* = ook cafeïnevrij

Koffie*, Espresso
Cappuccino*, Wiener Melange,

1,80
2,30

met slagroom en siroop

Latte Macchiato*

2,40

met slagroom en siroop

Verse Gember- of Muntthee
Pickwickthee (assortiment)
Warme Chocomel
met slagroom

2,50
1,80
2,50
+0,70

KOUDE DRANK
IJskoffie alleen in het seizoen
3,95
Muntwater met citroen 1l.
2,75
Halfzoete/droge witte, rode, rosé wijn3,50
Swinckels bier
3,30
0% bier of Radler Citroen
3,30
Biologische vruchtensap
3,00
kersen, appel, sinaasappel

Chaud fontaine blauw of rood 2,25
Coca cola of Zero, Bitter lemon,
Fanta Orange, Ginger Ale, Rivella
Sprite, Ice tea Regular of Green
Melk
2,10
Chocomel en Fristi
2,30
Ranja (kan 3,50)
1,00

geserveerd met een
knapkoekje van eigen deeg!

Gezellig samen !

Gezellig, samen proeven!
Ontbijtplank

per 2 personen

21,95

Glaasje jus d’orange, kannetje koffie/thee, assortiment
Dikke Mik, kluntjesmik, kréntemik en huisgemaakte peperkoek.
Zoet en hartig beleg met roomboter.
Keuze uit gekookt ei of rulei met spek.

Gebaksplank
per 2 personen
Voor ieder een minivlaaitje, arretjescake
Proeverij
per persoon
en een mini wafel met kersen en slagroom.

9,95

14,95
Etagère met soep, twee warme en twee koude hartige gerechtjes
en twee heerlijke zoete afsluiters, met een kopje koffie/the
Lunchplank
per 2 personen 31,95
Soepje en kannetje koffie/thee, assortiment Dikke Mik.
Zoet
en hartig
beleg,(high
brie met
walnoten. per
Fruit,persoon
rauwkost,
Hogge
Koffie
tea)
19,95
tonijnen
eiersalade
en
rundvleeskroketten
‘Elite’.
Kopje soep, drie warme en drie koude hartige gerechtjes en drie heerlijke zoete afsluiters,
geserveerd in vier gangen met een kannetje koffie/thee.
Borrelplank 7,50
9 snacks

Alleen op reservering, vanaf 4 personen:

HoggeSoep,
Koffie (high
tea)
perTosti
persoon
Salade,

&19,95Pannenkoek

Kopje soep, drie warme en drie koude hartige gerechtjes en drie heerlijke zoete afsluiters,
geserveerd in vier gangen met een kannetje koffie/thee.

Soep, Salade, Tosti & Pannenkoek

Natuurlijk uit eigen keuken!
SOEP
Keuze uit twee soorten,
geserveerd met dikke mik en kruidenboter

4,50

MAALTIJDSALADE
geserveerd met dikke mik en kruidenboter

Carpaccio, pijnboompitten, kaas + truffelsaus
Brie, walnoot, honing + mosterddille saus
Kip, ui en champignon + Joppie saus
Tonijn, feta, olijf + Oppe Koffiesaus

13,95
13,95
12,95
12,95

TOSTI
keuze uit wit of bruin
Brie, walnoot, honing (Vega)
Hawaï, ham, kaas, ananas

Ham/kaas

6,95
4,50
4,25

PANNENKOEK
geserveerd met stroop en poeder- en kaneelsuiker

Warme kersen en slagroom
Spek en kaas
Spek en appel
Spek of appel of ananas
Naturel

6,95
6,95
6,80
6,25
5,50

Dikke Mik & Peelgeluk!
Witbrood
Oma’s Bruin
Donker Waldkorn
Superkorn (KHA)
Glutenvrij

W
B
D
S
G

DIKKE MIK
Carpaccio
Truffelmayo, pijnboompitjes, geraspte kaas
Brie walnoot en honing (Vega)
Uitsmijter ham, kaas, spek
Sandwich kip, bacon, ei, komkommer,
Truffelsaus en chips

8,95
8,95
8,45
8,45

Bijzonder

8,45

ham, kaas, ui, champignon, paprika,
bacon en Joppie saus
Hete kip met chilisaus
Tonijnsalade feta & olijf
Eiersalade spekjes

Gezond

8,45
8,45
8,45
8,45

Rundvleeskroket ‘Elite’
Snee mik met ham, kaas of zoet

4,50
2,50

PEELGELUK!
met keuze uit 2 huisgemaakte soepen

PEELGELUK … uitsmijter

10,95

soepje, Dikke Mik kaas, uitsmijtertje

PEELGELUK… kroket
soepje, Dikke Mik kaas, luxe kroket

10,95

