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Verse sinaasappelsap 

of muntthee 

Koffie van  

eigen blend 

Vraag de barista naar je  
favoriete bakkie. Van koffie,  
cappuccino tot cortado, 

wij hebben alles! Ook met 

haver of kokosmelk. 

Thee van 
Betjeman en Barton 

Zie voor de verschillende  

smaken onze theekaart en  

geniet van deze heerlijke  

authentieke thee. 

Ice tea 

Zelfgemaakt met rozenthee  

en vlierbloesem. 

Of 

Fuse tea in de smaak  

Mango Kamille. 

Wostok biologische €3.2  

limonade 

Kies uit de smaken:  

Peer/Rozemarijn,  

Pruim/Kardemon,  

Abrikoos/Amandel,  

Sinaasappel/Vanille 

€2. 5  

€3. 7  

Vanaf €2 .1  

€3. 0  

Coca Cola / Cola Light €2.5  Verse warme 
chocolademelk 

€3.0  

Spa rood €2.5  

Bounty €3.5  

Chocomel €3.0  Warme chocolademelk 
met kokosmelk 

Appelaere appelsap €2.8  

of perensap Verse gemberthee €2.8  



Gebakken ei 

Heerlijk gebakken eieren met  

mosterd mayonaise en sla. 

Grillworst 

In de oven opgewarmde  

grillworst met kaas, 

met komkommer en  

mosterdmayonaise. 

Stoofvlees 

Stoofvlees met atjar. 

Tosti 

Kies uit oude of  

jonge kaas. 

Tosti brie 

Soep 

Wisselende seizoenssoep.  

Vraag dus naar de soep van 

de dag. 

Salades 

Vraag naar de mogelijkheden  

zoals bijvoorbeeld een Caesar 

salade met gekookt  ei, 

kappertjes, ansjovis, tonijnsaus 

en verse croutons. 

Elk broodje (wit of bruin)  

wordt vers afgebakken,  dit 

duurt 5 minuten. 

 

Alle vleeswaren worden  

vers gehaald bij slagerij  

‘t Oude Ambacht. 

Oude kaassalade 

Oude kaassalade met  

mosterd en komkommer. 

Hummus 

Zelfgemaakte hummus,  

komkommer en  

cherrytomaten. 

Fricandeau  

Fricandeau, met een 

Brie 

Brie, huisgemaakte vijgen  

jam en walnoot. 

€5. 5  

€6. 5  

€7 . 5  
tonijnsaus en kappertjes. 

€6. 5  

€6. 5  

€6. 5  

€5. 5  

€4 . 5  

€5 . 5  

€5. 5  Vanaf  €9 .0  



Ontbijt plankje 

Een croissant met  

huisgemaakte jam, glaasje  

yoghurt met koekkruimels,  

glas sinaasappelsap en een  

kopje koffie naar keuze. 

Appeltaart 

Appel-crumble taart met  

rozijnen. 

Seizoenstaart 

Kijk in de vitrine of vraag 

even naar de taart van het  

seizoen! 

Pancake’s 

Karnemelk pannenkoekjes 

met appel en kaneel. 

+slagroom 

Griekse yoghurt  

Met banaan en  

koekkruimels. 

Griekse yoghurt 

Met huisgemaakte jam en  

koekkruimels. 

Croissant 

Met huisgemaakte jam. 

 

Kids 

Wit broodje met huisgemaakte jam 

of chocoladepasta. 

Onze kunstwerkjes 
(ook wel taarten genoemd) 

 
Bestel een puntje of direct  

een hele taart! 

€4. 5  

Chocolade mokka taart   €4 .5   

Een pure chocolademousse  

met espresso, 

overgoten met ganache. 

€5. 5  

€5. 5  

€5. 5  

Zwartebes vanille taart   €4.5   

Een zwartebessen mousse  met 

een vanille bovenlaag. 

Moeite met kiezen? €12 

Kies dan voor onze  proeverij! 

3 verschillende  smaken om 

gezellig samen  te delen. 

€2. 5  

€9. 0  

€4. 5  

€0 . 5 

€3. 5  



Druk Druk Druk? 

Neem dan je koffie, taartje 

of croissant mee! 

Vraag naar de prijzen. 

Niet zo druk? 

Kom dan heerlijk genieten  

van onze high tea! 

€20 p.p. 

Allergenen? 

Vraag ons om uitleg van de  

allergenen in onze gerechten 

Lactose vrij Gluten vrij 

Veganistisch 

070 - 406 29 48 • satisfaction.coffee@gmail.com 



Onze jam van biologisch 
fruit wordt gemaakt,  

uit fruitbomen van  

familie in Limburg. 

Krijg je er geen genoeg  

van? Je kan ook een potje  

kopen voor thuis! 

Zoals je misschien wel  

weet kun je bij ons  

puntjes en hele taarten  

kopen. Wat je  

waarschijnlijk nog niet  

wist is dat we zelfs  

bruidstaarten maken. 

Onze fruit taarten  

bevatten evenveel  

calorieën als een glas  

volle melk.  

Bijna gezond dus! 

Onze Virgin koffiebonen,  

zijn in tegenstelling tot  

veel grote merken, nooit  

ouder dan drie weken. 

Voor alle thuis baristas,  

je kunt bij ons ook een  

zakje van onze eigen  

koffiebonen kopen voor  

thuis. 

070 - 406 29 48 • www.SatisfactionCoffee.nl 


