Herfst bij Met Stip
Dagelijks kun je bij ons genieten van verse en gezonde producten. Elk seizoen van het jaar
verrassen we je met lekker eten en drinken, én zorgen we dat je je thuis voelt. Welkom!

DRANKJE
Espresso

€ 2,25

Café Crème

2,25

Cappuccino

2,50

Warme chocomel met slagroom

2,75

Koffie Verkeerd/Latte Macchiato

2,75

Biologische Fairtrade Thee

2,25

Verse muntthee

2,75

Boerenmelk of karnemelk

2,-

Frisdranken

2,25

Verse Jus d' Orange

2,95

Glas witte wijn, rosé of rode wijn

3,75

Bier, per fles

2,50

HAPJE
Dagelijks bakken wij verse taart en koek,
vraag naar ons wisselende assortiment.

vanaf
1,50

Tapasplank diverse soorten kaas en vleeswaren

4,95

BROODJE (VERS GEBAKKEN, BIOLOGISCH BRUINBROOD)
Camembert met pruimenchutney
Caprese met mozzarella, tomaat, basilicum en huisgemaakte pesto
Clubsandwich drie halve sneetjes met veel lekkers ertussen
Crostini met in knoflook en room gebakken champignons
Super gezond met ham en kaas, sla, tomaat, komkommer, ui en ei
Tonijnsalade met huisgemaakte mayonaise, peterselie en kappertjes
Zalmsalade met avocado, citroenmayonaise en dille

€ 4,95

4,95
6,50
6,50
5,50
5,50
5,95

OOK LEKKER
Stip van de dag, dagelijks wisselend aanbod van verse producten
Soep van de dag, vanochtend vers hier gemaakt, geserveerd met brood
Tosti kaas, ham/kaas of mozzarella/tomaat (ook van biologisch bruinbrood)
Uitsmijter kaas, ham of spek
Caesar salade met gerookte kip, knoflookcroutons en huisgemaakte mayonaise
Seizoenssalade met seizoensgebonden lekkernijen
Boeren verwenyoghurt met vers fruit en een handvol gezonde muesli
Kidssurprise sneetje hagelslag met Fristi of Chocomel en iets lekkers

7,50
4,50
6,50
7,50
6,50
7,50
3,95
3,95

HIGH TEA
Iets te vieren of zo maar even lekker genieten? Wij serveren graag een heerlijke High Tea, met
diverse zoetigheden, mini-sandwiches, een mini-soepje en natuurlijk: onbeperkt thee. De kosten zijn
€16,50 p.p. Graag even een dag van tevoren (of eerder) aan ons doorgeven dat je komt.

FEEST OF VERGADERING
Met Stip is ook de cateraar van De Cultuurfabriek. Mail ons gerust over de mogelijkheden voor de
culinaire invulling van een feestelijke of zakelijke bijeenkomst: metstip@bibliotheekveenendaal.nl.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

OBVWLAN
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