
  

MENU 

De gillende Keukenmeiden 



 
 

Koffie & Thee 
 
Lungo               2.60 
Zwarte koffie 

Espresso (macchiato)            2.60 
Een sterk bakje koffie (met melkschuim) 

Cortado              2.80 
Een deel espresso met een deel melkschuim          

Cappuccino              3.10 
Een espresso met melkschuim 

Koffie Verkeerd             3.25 
Koffie aangevuld met warme melk 

Flat White              3.60 
Een dubbele espresso met melkschuim 

Café Latte              3.60 
Een espresso met warme melk en een beetje melkschuim 

Latte Macchiato             3.60 
Een espresso met warme melk en een flinke laag melkschuim 

Onze Lattes met of zonder espresso (+0.50)        3.90 
Chai Latte 
Green matcha Latte 
Pumpkin spice Latte 
Golden tumeric Latte  
Red velvet beetroot Latte 
Baby honing cinnamon Latte 
Caramel Latte 

Warme chocolade melk            3.90 
 
Mok thee              2.60 
Biologische thee naar keuze 
 

Verse thee              3.25 
Munt 
Gember met citroen en sinaasappel  
Herfst thee 
            
          
*Al onze koffievarianten zijn ook verkrijgbaar met havermelk.      +0.25 
 
 
 
 



 

Koude dranken 
 
  
 
 
IJsthee van ‘ChariTea’          3.25 
Groen, Zwart, Rooibos 
 
Frisdranken van ‘NaturFrisk’         3.25   
Cola, Lemon, Elderflower, Gingerale of Orangenade   
 
Limonades van ‘Rozebunker’         3.25 
Madame Gember, Framboos laos, Peer wilde munt, Vlierbloesem, Citrus basilicum   
             
Earth Water            2.75 
Bruisend of Plat  
 
Appelsap            3.25 
 
Verse sinaasappelsap          4.00 
    
Verse smoothie van de dag         4.00  
 
Karafje water met gezelligheid         2.50  
 
Gembershot            1.25   
 
Biologische huiswijnen 
Wit, droog            4.25 
Wit, zoet             4.25 
Roze bubbel per flesje (2 flinke glazen)        11.95    
 
Lokale Speciaal bieren       
Pilsener            3.75 
Bok bier             3.75 
0% radler            3.75 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 

Zoete overdaad 
 
 
 
Naast deze heerlijke taarten hebben wij ook vaak een extra verrassingstaart!  
Vraag een Keukenmeid even wat er voor lekkers is J 
 
Onze eigengemaakte taarten 
Cheesecake met lemoncurd en Italiaanse meringue        4.75 
Cheesecake dulce de leche en gesuikerde pecannoten       4.75 
Laagjescake met citroen en maanzaad, botercrème en vers fruit      4.75 
Taartje met spijs, room en aardbeien           4.75 
Pavlova schuimtaart met meringue en kersen (glutenarm)       4.75 
Appeltaart               4.75 
Carrotcake              4.75 
 
Verse slagroom             0.50  
 
Koeken 
Brownie                 2.95 
Blondie              2.95 
Plak pompoen rozijnen cake en heerlijke room (suikervrij)       2.95  
 
Sue gebakjes  
Verschillende smaken             3.95 
(deze zijn glutenvrij, vrij van geraffineerde suikers en vegan)  
 
Kun je niet kiezen? 
Neem een proeverijtje van 3 zoetigheden,  
de keukenmeiden verrassen je graag :)          6.75 
  
   
High Tea              22.50  
Belegde sandwiches, een scone, proeverij van taartjes en chocolade  
met uiteraard onbeperkt thee drinken  
(Heb je niet gereserveerd, vraag dan even naar de mogelijkheden) 
 
Wil je thuis genieten van deze verrukkelijke high-tea? Hij mag ook afgehaald worden! 
 
Wil je graag een taart bestellen voor thuis of op het werk? Dat kan!  
Vraag ons er even naar :) Bestellen graag minstens twee dagen van tevoren. 
 
  



 
 

Broodjes en ander lekkers 
 
 
 
Wij maken bijna alles zelf en vers. Het kan dus voorkomen dat er iets op is. Wij hopen dan op jullie begrip. 
Al dat (h)eerlijke eten komt van onze leveranciers uit de regio of is biologisch. 
 
 
Kip               9.00  
Plak brood met een eigengemaakte salade van kipfilet van Haverkort, bleekselderij,  
walnoten en heerlijke zoute chips  
      
Makreel               9.00 
Plak brood met eigengemaakte salade van makreel, rode ui, dille, chilivlokken en citroen   
       
Gegrilde groenten             8.50 
Plak brood met gegrilde biologische groenten, eigengemaakte pesto en Parmezaanse kaas  
 
Turkse eieren             9.00 
Broodje met ei, labneh, een pittige kruidenboter, olijven en feta kaas 
 
Geitenkaas              9.50 
Platbrood met een avocadomousse, geitenkaas van Harry Schonewille en granaatappelpitjes 
 
Chorizo              9.50  
Platbrood met gebakken chorizo, geroosterde tomaatjes en hüttenkäse 
 
Apple crumble              7.75 
Gebakken appeltjes met een eigengemaakte crumble en mascarpone 
 
Ontbijtcake              7.75 
2 plakken pompoen rozijnen cake met heerlijke room (suikervrij)  
 
Roze parelcouscous salade           9.50 
Met bietjes, geitenkaas en hazelnoten 
 
Warme spirelli salade            9.50 
Van courgette en herfst groentjes 
 
Eigengemaakte soep            6.95 
Wisselende soep met een sneetje brood en roomboter 
 
Voor de kinderen 
Broodje met pindakaas, chocopasta of jam    
 



Vegan taart 

 
 
Taartje met spijs, room en aardbeien          4.75 
Chocolade fudge taart en plantaardige boter crème       4.75 
Sue gebakjes in verschillende smaken (glutenvrij, vrij van geraffineerde suikers en vegan)  4.00 
Wisselende extra taart, vraag een van de keukenmeiden even wat er voor verrassing is 
 
Vegan High Tea             22,50 
Belegde sandwiches, een scone, proeverij van taartjes en chocolade  
met uiteraard onbeperkt thee drinken  
(Heb je niet gereserveerd, vraag dan even naar de mogelijkheden) 
 

Vegan Broodjes en ander lekkers 
 
Wij maken bijna alles zelf en vers, het kan dus voorkomen dat er iets op is. Wij hopen dan op jullie begrip. 
Al dat (h)eerlijke eten komt van onze leveranciers uit de regio of is biologisch. 
 
Vegan Kip              9.00  
Plak brood met een eigengemaakte salade van kip van de vegetarische slager, bleekselderij,  
walnoten en heerlijke zoute chips    
       
Gegrilde groenten             8.50 
Plak brood met gegrilde biologische groenten en vegan pesto   
 
Avocado kruidenkaas            9.50 
Plak brood met een avocadomousse, vegan kruiden roomkaas en granaatappelpitjes 
 
Apple crumble              7.75 
Gebakken appeltjes met een eigengemaakte vegan crumble en vegan slagroom 
 
Roze parelcouscous salade           9.50 
Met bietjes, vegan kruidenkaas en hazelnoten 
 
Warme spirelli salade            9.50 
Van courgette en herfst groentjes 
 
Eigengemaakte soep            6.95 
Wisselende soep met een sneetje brood en plantaardige boter 
 
Voor de kinderen 
Broodje met pindakaas, chocopasta of jam          3.50 

 



Over Ons 
 
 
 
 
Ja! We mogen weer! 
Wat fijn dat jullie er zijn :) 
Bedankt! 
 
Alles is anders nu. Toch hopen we dat je hier even lekker kan genieten. 
Neem lekker plaats als het weer het toe laat in onze tuin! 
Of op die van de buurman en buurvouw, zo lief dat we die ook mogen gebruiken.  
 
Neem je het liever mee? Geen probleem, pakken we het gezellig voor je in! 
 
Hoe dan ook geniet van onze taarten, de dranken en de broodjes en de gillende keukenmeiden. 
Het is voor ons allemaal vreemd om zo te moeten leven en bewegen, maar laten we er het beste van 
maken en lief zijn voor elkaar. 
 
Fijne dag  
 
 
 
Wij werken met zoveel mogelijk lokale en biologische producten.  
Van een lekker stuk eerlijk vlees van de lokale slager Haverkort, tot een veganistische burger die we zelf 
maken, het is allemaal even lekker.  
Wij bereiden al het eten in de piepkleine open keuken en omdat we de gerechten en taarten zelf maken, 
weten we wat erin zit! Mocht je daarover dus vragen hebben, stel ze gerust.  
 
 
 
Mocht je een leuke foto op sociale media zetten, dan worden we graag getagd! Vinden we leuk :) 
 
 

@degillendekeukenmeiden 
 

 
@DeGillendeKeukenmeiden  

 
 
   Tripadvisor de Gillende Keukenmeiden  
   Scan de QR-code en laat weten wat jij van ons vindt!  


