Welkom bij

OPENINGSTIJDEN ZOMERTIJD
(APRIL-MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER-OKTOBER)
m a a n d a g
d i n s d a g
w o e n s d a g
d o n d e r d a g
v r i j d a g
z a t e r d a g
z o n d a g

10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00

U U R
U U R
U U R

g e s l o t e n

09.30 - 17.30
09.30 - 17.30
09.30 - 17.30

U U R
U U R
U U R

OPENINGSTIJDEN WINTERTIJD
(NOVEMBER-DECEMBER-JANUARI-FEBRUARI-MAART)
m a a n d a g
d i n s d a g

10.00 - 17.00
10.00 - 17.00

w o e n s d a g

g e s l o t e n

d o n d e r d a g

g e s l o t e n

v r i j d a g
z a t e r d a g
z o n d a g

09.30 - 17.30
09.30 - 17.30
09.30 - 17.30

U U R
U U R

U U R
U U R
U U R

Keuken open:
MA-DI-WO VAN 11.30 TOT 16.00 UUR
VR-ZA-ZO VAN 11.30 TOT 17.00 UUR

PLEUR TO GO:
Alle maaltijden op de menukaart zijn
te bestellen voor afhaal.
Afhalen is mogelijk wanneer de keuken
geopend is en wanneer onze kok het kan
combineren met de bestellingen in het
Lunchlokaal.
Reserveer minimaal 30 minuten vooraf op tel. 0486 414 612

MENU
WARME DRANKEN
BRABANTS BAKKIE PLEUR
Onze fairtrade en ambachtelijk gebrande koffie is afkomstig van Branderij Coffyn in Malden.
Een maatschappelijke organisatie met medewerkers die een afstand hebben tot de
arbeidsmarkt. Wij maken gebruik van vers gebrande 100% arabica bonen. Deze bonen hebben
een verfijnde smaak en bevatten 60% minder cafeïne dan robusta bonen.

Americano
Espresso
Espresso Macchiato
Dubbele Espresso
Latte Macchiato
Cappuccino
Flat White
Koffie Verkeerd
Chai Latte
Moccachino
Ijskoffie (wel lekker koud)

2.60
2.60
2.90
3.50
2.90
2.90
3.70
2.90
2.90
3.20
3.90

Voor elke koffie kunt u kiezen uit de Colombia boon
(mild van smaak) of de Donker Peru boon (krachtig van smaak)

+
+
+
+
+

Decafé
Slagroom
Koffielikeur
Havermelk of Sojamelk ter vervanging
Siroop (karamel of hazelnoot)

Kindercappuccino
Chocomelk hete melk met een chocolade lolly
Melk
warm of koud

+
+
+
+
+

0.50
0.50
1.90
0.30
0.90

2.60
3.00
2.00

THEE
De theeliefhebbers van Theeschenkerij Bloesem hebben een mooie
collectie thee samengesteld. In de thee zijn zoveel mogelijk hele blaadjes,
bloemen en kruiden verwerkt. En dat proeft u!

Sencha Lemongrass
Sencha Green Mint
Lovely Dream
China Rose
Earl Grey Keemun
Nepal Ilam
Rooibos Red Chai

2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70

Verse Muntthee

3.00

met citroen en honing

Verse Gemberthee

3.00

met rozemarijn en kaneel

GEBAK
Het gebak wordt gemaakt door de medewerkers van Carrousel Groen.
Een maatschappelijke organisatie waar mensen met een ondersteuningsvraag
een zinvolle daginvulling hebben. Kwaliteit krijgt bij Carrousel Groen bijzondere aandacht.

Appeltaart
beetje warm

Mon Chou Taartje
Walnoot Karamel Taartje

3.70
3.70
3.70

glutenvrij, maar zeker een topper!

Appelcake

3.00

dikke plak, beetje warm

Scones

4.10

twee warme scones met clotted cream en lemon curd

Halve Appelcake
goed voor 6 plakken

7.90

KOUDE DRANKEN
SMOOTHIES

VERS UIT DE BLENDER!

Green Power (appel, komkommer, bleekselderij, gember) 4.50
Tropical Feel (mango, aardbei, komkommer, courgette) 4.50
Banana Berry (banaan, blauwe bes, spinazie, 5 spices) 4.50

FRISDRANKEN
Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta
Sprite
Bitter Lemon
Tonic
Fuze Tea - Green
Fuze Tea - Sparkling Black Tea Lemon
Chaudfontaine Still (klein / groot)
Chaudfontaine Sparkling (klein / groot)

2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70/8.50
2.70/8.50

SAPPEN van Schulp, zonder toevoegingen
Appelsap
Appel/Perensap
Sinaasappelsap
Appel/Vlierbessensap

3.00
3.00
3.00
3.00

BIER
Hertog Jan

2.90

Rijke smaak met een bittere afdronk 5,1% alc

Bastion

4.50

Amberkleurige Tripel 8,5% alc
Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein

Blonde Kolonel

4.00

Licht zoet en lekker bitter 6,5% alc
Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein

Vlier Bier

4.00

Hoppig bier met vlierbloesem en honing 5%
Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein

Jolene

4.50

Jong lichtblond bier met een klein bittertje 5,5% alc
Brouwerij Nr 32 Ravenstein

Rebel

4.50

Lekker tegendraads, beetje moutig, beetje zoet 5,5% alc
Brouwerij Nr 32 Ravenstein

Thunderstruck

4.50

Een tripel met een lekkere donderslag, beetje zoet met een bittere afdronk

8,5% alc Brouwerij Nr 32 Ravenstein

Amstel Radler 0,0% alc

2.80

Dubbel verfrissend citroenbier

Amstel Radler 2,0% alc
Dubbel verfrissend citroenbier

2.80

WIJN
WIT

3.80

Florentique Sauvignon Blanc - fris en fruitig 12% alc

WIT

3.80

Florentique Chardonnay - droog en fris 12% alc

ROSE

3.80

Bonsère Syrah - zacht, fris en fruitig, 12,5% alc

ROOD

3.80

Petit Noir, Wijndomein Ravenstein - fruitig en soepel 11,5% alc.

ALCOHOLVRIJE COCKTAIL
met de heerlijke alcoholvrije Gins van NO GOST IN A BOTTLE,
maken we een feestje van je cocktail!

Espresso Nontini

5.50

alcoholvrije Gin Herbal Delight, Espresso, Vanillesiroop

Strawberry Touchee
alcoholvrije Gin Floral Delight, Aardbeien, Tonic

5.50

LUNCH

KEUKEN GEOPEND VAN 11.30 TOT 16.00 UUR (OP MA-DI-WO)
OF TOT 17.00 UUR (OP VR-ZA-ZO)

SOEP
Soep van de dag - informeer bij onze medewerker naar de soep van de dag
Geserveerd met brood en aioli

BROOD

5.90

keuze uit wit-, mais-, meergranen- of glutenvrij brood

Hollands Belegen Kaas

8.50

met tomatenjam, rucola, paprika, tuinkers en een beetje peper

9.00

Tonijnsalade
met paprika, lenteui en citroenmayonaise

SrirachaKip

9.50

met guacamole, komkommer, paprika, gekarameliseerde rode ui en srirachasaus

Kastanjechampignons
met spinazie, gekarameliseerde rode ui, verse tijm, hazelnoten en aioli

Tosti Brie
met zontomaten, dadels, tijm en honing

9.00

9.50

EI GERECHT
Shakshuka

10.50

Oosters éénpansgerecht met gepocheerd ei in kruidige tomatensaus met
spinazie, kikkererwten en brood om te dippen

LUXE LUNCH

een echte Pleur Special!

Deel 1 - een huisgemaakt soepje, gereserveerd met brood, aioli
en een karaf water
Deel 2 - een Vlamkoek naar keuze, gemengde groentenstengels met
dippers en een smoothie naar keuze
Deel 3 - koffie Americano of thee met scones en clotted cream en
lemon curd

19.90

VLAMKOEK ofwel FLAMMKUCHEN
Brie

10.00

met brie, spinazie, peertjes, mascarpone, walnoten en honing

Elsass

8.50

met uitgebakken spek, belegen kaas, zure room, vlamkoekkruiden,
lenteui en een gebakken eitje

Zalm

10.50

met zalm, rode ui, rucola en citroenmayonaise

Appel

8.00

met friszoete appelschijfjes, mascarpone, rozijnen
en hazelnoten

POKE BOWLS vol zon en liefde
Zalm Sashimi
met kruidige rijst, Oosters gemarineerde zalmstukjes, radijs,
mango, wortel, avocado, komkommer, lenteui, gember, nori,
sesam, sojamayonaise en kroepoek

Bibimbap (kan vega)
met kruidige rijst, kanstanjechampignons, spinazie, taugé,
courgette, wortel, gekruid gehakt, atjar tjampoer, sesamzaad,
spiegeleitje, Oosterse saus en kroepoek

14.00

14.00

Sombrero
met kruidige rijst, avocado, edamameboontjes, peper,
kidneybonen, mais, paprika, Mexicaans gekruide kippendij,
geraspte kaas, zure knoflookroom, koriander, tomatensalsa
en tortilla chips

Bent u allergisch voor een ingrediënt? Laat het ons weten

14.00

VOOR DE KINDEREN
8.00

Appel Vlamkoek
met friszoete appelschijfjes, mascarpone, rozijnen, kaneel
en hazelnoten

Worstenbroodje

4.00

met tomatenketchup en een fruitspies

Tosti
met kaas of ham/kaas, tomatenketchup en een fruitspies

Berenboterham
dik plak brood naar keuze met kaas, chocopasta, pindakaas of
jam en rijk versierd met fruit

PICKNICKMANDEN

4.90

4.20

1 dag vooraf bestellen

vergeet niet een zonnetje erbij te bestellen!

Pleur Party Picknick

19.90

Fles wijn (wit, rosé of rood) of twee flesjes bier (naar keuze), broodvariatie
met dippers, notenmelange, groentenchips, kaas- en vleesvariatie,
fruitsalade en een flesje water

Rondje Ravenstein

17.00

Sapje naar keuze, broodje ham en broodje kaas, fruitsalade, scones met
clotted cream en lemon curd, groentenchips en een flesje water

Vief Verrukkelijk Vega
Sapje naar keuze, glutenvrij brood met kastanjechampignons en spinazie,
gevulde wrap, groentenchips, fruitsalade en een flesje water

Kids en Koters

17.00

11.00

Sapje naar keuze, dik plak appelcake, worstenbroodje, fruitsalade,
flesje water en een klein cadeautje

De picknick staat voor u klaar in één of meerdere manden met servies, bestek
en een kleed. De mand ontvangen we bij voorkeur dezelfde dag terug.
U betaald een borg van €10,-, die u bij terugkomst weer retour krijgt.
U kunt ook de bolderkar van Pleur lenen. Dan hoeft u minder te sjouwen!

VOOR BIJ DE BORREL
Nacho's

7.50

Met mozzarella, paprika, kruidenkaas, lenteui, chilisaus
en geraspte kaas

Broodplankje
Krokante broodvariatie met diverse dippers

Goeie Groenten
Gemengde rauwe groenten met frisse dippers

Surpriseplank
Een heerlijke borrelplank met smaakvolle en verse producten,
samengesteld door onze kok

5.50

5.50

12.90

6.90
Borrelbite
Olijven, notenmelange, zontomaatjes en groentenchips
Ook de vlamkoeken zijn heerlijk voor bij de borrel!

Vanuit de allergenenwet zijn wij verplicht u te melden dat er mogelijk
allergenen zoals noten, gluten en/of lactose in onze gerechten zijn
verwerkt. U kunt bij onze medewerkers terecht voor meer informatie

