ontbijt

brood WARM

Croissant met boter en jam

2,95

Croissant met ham en/of kaas

3,50

Broodje ander beleg
(keuze uit jam, chocopasta of pindakaas)

2,50

Broodje kaas

3,50

Broodje ham

3,50

Broodje van allebei
e ene hel
elegd met ham,
de andere hel met kaas

3,75

Boterham (enkel)

0,80

Broodje (enkel)

1,00

Dikke yoghurt met bio cruesli en honing

4,50

Kleine portie dikke yoghurt met bio
cruesli en honing

2,95

Extra fruit op de yoghurt?

1,00

Havermoutpap
(ook verkrijg aar met sojamelk,
amandelmelk of havermelk)

4,95

Verse fruitsalade

5,00

Ontbijten zoals Meisje dat doet
rood naar ke ze aangev ld met oerenkaas
of weideham, koffie of thee aarnaast een
mini croissant, verse j s, io jam, komkommer,
tomaat en een gekookt eitje

8,50

Sarapan
ol ks ont ijt nasi goreng met ge akken ei,
komkommer en gefr ite itjes (vegetarisch),
koffie of thee

9,95

Tosti zonder Franje
Lekker dik gesneden oterhammen ( r in
of wit) elegd met oerenkaas en weideham

4,75

Tosti Belanda s favorieten
ijkelijk elegd met groene pesto,
tomaat en verse kip let

5,75
ttenk se,

Tosti Marieke
m llen van pindakaas met plakjes anaan
en een eetje chili (veganis sch)

5,00

Twents worstenbroodje
isgemaakt wents kr idnagelworstje in
rooddeeg, geserveerd met a g rkjes en
zilver itjes

2,95

Broodje Ambon
elegd met emoer jam (kip in ketjapsa s
volgens familierecept)

8,95

Broodje Ronnie
elegd met verse geitenkaas, walnoten,
iologische honing en sla

7,50

Broodje Suheyda
ri ntaals elegd met h isgemaakte
roomkaas, olijven, zongedroogde tomaten,
sla en ieslook

7,50

Broodje Els
errassend elegd met rie, vijgenjam,
komkommer en sla

7,75

Broodje Willeke
eerlijk elegd met warmgerookte zalm
van de Enschedese markt, kappertjes, sla en
komkommer

7,95

Broodje Incognito
elegd met h isgemaakte tonijnsalade,
jngesneden i, kappertjes en sla

7,50

het veelzijdige ei

Kiest u voor een plak brood of een broodje (bruin of wit)?
Glutenvrij brood is ook aanwezig!

brood KOUD
Broodje Reina
ezond elegd met oerenkaas, weideham,
frisse groentes en io dressing

7,50

Broodje Helen en Eddy
pannend elegd met h mm s, geitenkaas,
gegrilde groentes en avocado

7,95

Omelet op twee boterhammen

7,50

Uitsmijter op één boterham met
ham en kaas (enkel)

6,50

Uitsmijter op twee boterhammen
met ham en kaas (dubbel)

8,50

Pannetje roerei

4,95

Gekookt eitje

1,00

Broodje gekookt ei met komkommer,
tomaat en sla

3,75

huisgemaakte
maaltijdsalades

happertijtjes
om te delen

Salade Lucas
en anders dan anders salade gekookte
ietjes, krieltjes it de oven, jngesneden i,
aangemaakt met alsamico, olijfolie en jngesneden dille, afgetopt met verse geitenkaas

9,95

Salade Wolbert
risse en gezonde, groentesalade aan
gemaakt met een iologische, h isgemaakte
dressing met verse kip of warmgerookte zalm
van de markt

10,95

Salade Yari
Oosterse rijstnoedelsalade, met frisse
groentes, dressing van sereh, gem er en
sojasa s, afgetopt met sam al goreng
tempé (veganis sch)

10,95

Gado Gado
ol kse groentesalade estaande it
ijs ergsla, lokjes lontong, komkommer,
oontjes, ta gé, ei en a then ek gemaakte
pindasa s, afgetopt met kroepoek en
ge akken itjes aar wens serveren wij
graag sam al van mijn z sje ett

11,95

Alle gerechten op deze kaart zijn niet aan tijd gebonden
en kunnen dus de gehele dag besteld worden!

zoets uit
de regio

Borrelplank Sandrina
en mi van wentse kaas en worst, aangev ld
met olij es, rood, olijfolie en een dip

10,50

Borrelplank VanDeRietjes
iverse warme, har ge happerijtjes gemaakt
door mijn grote z s tje ijvoor eeld empenada s, har ge scones en aangev ld met olij es,
rood, olijfolie en een chilisa s

11,50

Meisje s zoete borrelplank
erschillende taartjes, on ons en andere
h isgemaakte zoe gheden

11,50

ok al jd ke s it veganis sch en gl tenvrij!

Meisje’s zoetigheden
voor thuis!
ijna alle taarten en zoe gheden zijn te estellen
voor een feestje th is raag aan de alie naar de
mogelijkheden en of estelform lier

Suggestie; Vraag aan de balie naar onze Molukse
happerijtjes zoals lemper, dadar gulung en meer!

soep van
de week
Elke week wat anders en natuurlijk
h isgemaakt met zo n en dan een
twist

Check eisje s to e retro vitrine voor onze
h isgemaakte taarten, on ons en andere
zoete happerijtjes

iets te
vieren?
5,75
ol kse

raag naar de mogelijkheden voor een
verjaardagsont ijt, high tea of aangeklede orrel

vanaf
2,50

warme dranken

Dirty Chai Latte
(Chai Latte met één espresso shot)

4,95

Matcha Latte
Gestoomde warme mek met Matcha mix bestaande
uit groene Japanse thee. Fluweelzacht van smaak.

3,10

3,10

Koffie (Americano)

2,50

Grote koffie (Americano)

4,25

Espresso

2,30

Turmeric Latte
Kaneel, kardemom, vanille, ginger, chili
en zwarte peper, een spannend geel pittig drankje!

Espresso dubbel

4,10

Warme chocolademelk

2,95

Espresso macchiato

2,40

Toefje slagroom

0,50

Espresso macchiato dubbel

4,20

Kannetje slow coffee (filterkoffie)

4,50

Cappuccino

2,95

Verse muntthee

3,00

Cappuccino groot

5,00

Verse gember-citroen thee

3,00

Flat white
(dubbele espresso met dun laagje melkschuim)

3,25

Javaanse zwarte thee

2,95

Bosvruchten thee (bio)

2,95

Latte

2,90

Rooibos-cranberry thee (bio)

2,95

Latte macchiato

3,10

Chinese groene thee (Pi Lo Chun)

3,25

Smaakjesshot
(karamel, vanille, hazelnoot of amaretto)

0,50

6,50

Chai Latte
Gestoomde warme melk waarin een Chai mix
is toegevoegd bestaande uit o.a. zwarte thee,
kardemom, kaneel, gember en nootmuskaat.
Kruidig en lekker!

3,10

Koffie / Thee / Chocolade Compleet
Kannetje koffie, thee of chocolademelk met drie
zoete, huisgemaakte lekkernijen. Het geheel wordt
geserveerd op een unieke Meisje plank.
Naast gewone melk hebben wij ook sojamelk,
amandelmelk en havermelk!

koude dranken
Smoothie (smaak van de dag!)

3,95

Glas melk

1,75

Fritz-kola (met of zonder suiker)

2,80

Glas karnemelk

1,75

Fritz-limo citroen

2,80

Ice coffee (on the spot!)

4,25

Fritz-limo sinas

2,80

Fritz-limo appel-kers-vlierbes

2,80

Fritz Apfelschorle

2,80

Appelsap zonder prik (bio)

2,80

Perensap zonder prik (bio)

2,80

Spa rood

2,60

Spa blauw

2,60

Ice tea (huisgemaakt)

2,75

Ranja

1,60

Glas rode wijn

€ 3,75

Fristi

2,75

Glas droge witte wijn

€ 3,75

Chocolademelk

2,75

Glas bubbel wijn

€ 3,75

Vers geperste sinaasappelsap

3,25

Glas rosé

€ 3,75

alcoholische dranken
Hertog Jan (5,1%)

3,50

Erdinger Weizen (Witbier - 5,3%)

3,85

Radler (Alcoholvrij)

3,85

Jever Fun (0,3%)

3,85

Speciaalbiertje (even vragen welke aanwezig is!)

vanaf
3,95

