
Op de koffie bij  De Koningin

Koffie        
Espresso/dubbel      
Cappuccino 
Koffie verkeerd      
Cortado         
Wiener Melange     
Latte Machiatto
(eventueel met caramel, hazelnoot, vanille) 
Karamel koffie met slagroom    
Chocolade koffie met slagroom    
Warme chocomel     
Verse jus d’orange klein/ groot     
Frisdrank, per flesje     
Ice tea sparkling/ Ice tea green     
Melk of karnemelk   
Chaudfontaine, 0,75L, rood of blauw   
Portie verse slagroom      
Havermelk       
   

€2,70
€2,45/3,75
€2,80
€2,90
€2,50
€3,85
€2,90
€0,60
€3,65
€3,65
€2,80
€2,75/ €3,75
€2,80
€2,80
€2,25/€3,00
€5,50
€0,95 
€0,60                                     

Op de thee bij  De Koningin

English Breakfast    
Earl Grey    
Bosvruchten    
Sencha OP    
Zachte groene thee
Rooibos African Summer   
Jasmijn thee    
Verse munt thee    
Verse gember thee   
Verse kaneel-sinaasappel-steranijs  
  

€2,75 
€2,75  
€2,75
€2,75
€2,70
€2,75
€2,75
€2,95
€2,95
€2,95                                  

Irish coffee met verse slagroom  
Spanish coffee met verse slagroom      
Italian coffee met verse slagroom  
French coffee met verse slagroom 
Gebak neem een kijkje in onze vitrine 
Limoncello 
Snoeperijtje, slagroomtruffel,  
handgemaakte bonbon,  huisgemaakte  
citroentaart    

Koninklijke specials
€7,25
€7,25  
€7,25
€7,25
€3,50 (v.a) 
€4,50
€5,50

                           

Op de koffie bij De Koningin
Gebak neem een kijkje in onze 
vitrine 
Warme Saucijzenbroodje, van de 
banketbakker   
Warme Brusselse Wafel met  
warme kersen en verse slagroom   
Warme Brusselse Wafel met verse 
aardbeien en verse slagroom  
Wentelteefjes ouderwets  
lekker                                                          
Poffertjes met roomboter en  
poedersuiker
High Tea vooraf reserveren

€3,50 (v.a)
 
€3,95

€7,50

€7,50

€6,00

€4,50

€24,00 (p.p)       

Smoothie, verse jus d’orange, aardbei, perzik  
en kersen
Ice tea, groene thee en frambozen      
Ice coffee, met een vleugje vanille 
Chai latte, warme melk, kaneel, steranijs,  
kardemom en verse sinaasappel.    
 

Huisgemaakte drankjes
€4,95
  
€4,25
€4,25
€3,70

                           



Huiswijnen
Witte wijnen
Pedales, Spanje, Sauvignon blanc en Verdejo,
wit fruit en citrus  
St. Sebastian, Duitsland, zoete witte wijn,
aangenaam fruitig en bloemig   
Tarapaca Sarmientos, Chili, 100 % Chardonnay,
een mooie volle wijn

Rode wijnen
Alandra Tinto, Portugal, 100% Tempranillo, 
zijdezachte tannines  
Tarani, Frankrijk, Malbec, 
mooie volle wijn met een lange afdronk 

Rosé
La fleur la Borie, Frankrijk, Grenache,
fris zuurtje, zacht en romig  
Rosado Ibañez Seco, Spanje, Tempranillo,
licht mouserende rose wijn   

€4,10 / €16,00 

€4,10/ €16,00

€4,40 / €18,50

€4,10/ €16,00 

€4,40 / €18,50

€4,10 / €16,00 

€4,75 / €19,00
                                 

Bieren
Swinckels Superieur pilsner, 5.3%,
van de tap  
La Trappe Bockbier 7,0%, van de 
tap (herfstbier)  
Uiltje witbier 6,0% van de tap met 
vleugje sinaasappelschil 
Palm Classic, verfrissend  
amber bier 5.2% 
Cornet, zwaar oaked blond  
Belgisch bier, 8% 
Radler lemon 0.0   
Bavaria Alcoholvrij 0.0   
  

€3,50

€4,50 

€4,50

€4,75
 
€4,50 

€3,50
€3,20                             

Cocktails van De Koningin
Spoonbill Cinnamon & Tonic
Spoonbill Gin, Fever Tree Clementi-
ne tonic, verse sinaasappel, kaneel 
Spoonbill & Tom Collins Cocktail 
Spoonbill Gin, limoen, augustera en 
sprite. 
Queens Bubbels, witte vermouth, 
tonic, jus d’orange, sinaasappel, 
citroen, munt 
Aperol Spritz, volgens ons eigen  
recept met Aperol, Rosada, Spa 
rood en sinaasappel

€9,00

 
€9,00 
 
 
€8,00 
 
 
€8,00 
                              

Gedistilleerd
Jonge Jenever, Vieux   
Tia Maria, Amaretto, Sambuca, 
Vodka, Grand Marnier, Baileys 
Bacardi, Cognac, Whiskey 

€4,00
€4,50 

€4,50                               

Gezellig blijven hangen
Mandje brood met diverse 
smeersels 
Bourgondische bitterballen 
(6/ 9 stuks) 
Vegan Thai Curry bitterballen (6 
stuks)
Oude kaas croquetjes (6 of 9 stuks) 
Borrel mix, warm gemengd (12 of 
16 stuks)  
Canapé zalm (9 stuks)    
Canapé carpaccio (9 stuks)   
  

 
€4,95  

€5,25/ €7,50

€6,00

€5,80/ €8,50
€12,75/ €15,75

€12,00
€12,00
                           


