WELKOM BIJ

Een botanisch stukje Ravenstein, waar je kunt genieten van
een robuuste koffie, een rijke lunch of een gevarieerde
borrelplank met een mooie wijn of een lokaal biertje.

Ons Lunchlokaal en ons terras houden wij graag rookvrij.

Keuken geopend:
ma - di
vr - za - zo

van 11.30 tot 16.00 uur
van 11.30 tot 17.00 uur

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 of app naar 06 46 16 96 76.

TEL

Landpoortstraat 13
5371 BT Ravenstein
0486 414 612 of 06 46 16 96 76
EMAIL info@pleurravenstein.nl
www.pleurravenstein.nl

MENU

WARME DRANKEN
BAKKIE PLEUR

Onze fairtrade en ambachtelijk gebrande koffie is afkomstig van
Branderij Coffyn uit 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
Dirty Chai
Moccachino
IJskoffie (wel lekker koud)
(ook lekker met een likeurtje!)

2.60
2.60
2.90
3.50
2.90
2.90
3.70
2.90
2.90
3.20
3.50
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
Kokosmelk ter vervanging
Siroop (karamel of hazelnoot)

Kindercappuccino
Chocomelk warme melk met een chocoladelolly
Melk
warm of koud

+
+
+
+
+
+

0.50
0.50
1.90
0.30
0.90
0.90

2.90
3.20
2.00

THEE

De theeliefhebbers van Theeschenkerij Bloesem (het zusje van
koffiebranderij Coffyn)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 Gemberthee
met rozemarijn, kaneel en honing

3.20

Verse Muntthee
met citroen en honing

3.00

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

3.70

Mon Chou Taartje

3.70

Peren Pruimen Crumble

3.95

heerlijk warm uit de oven

Walnoot Karamel Taartje
glutenvrij, zeker een topper!

Brownie

3.90

voor de echte chocolade liefhebber

3.60

Appelcake

2.90

inmiddels beroemd om de fantastische smaak!

Halve Appelcake
goed voor 6 plakken

7.90

KOUDE DRANKEN
SMOOTHIES

VERS UIT DE BLENDER!

CookieKokos
speculaas, banaan, kokos, limoen en appel/perensap

Tropical Feel
mango, aardbei, komkommer en courgette

4.70

4.50

FRISDRANKEN
Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta
Sprite
Bitter Lemon
Tonic
Rivella
Fuze Tea - Green
Fuze Tea - Sparkling Blach Tea Lemon
Chaudfontaine Still
Chaudfontaine Sparkling

2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70

SAPPEN
van Schulp, biologisch en zonder toevoegingen

Appel Perensap
Sinaasappelsap
Appel Vlierbessap

3.00
3.00
3.00

BIER
Hertog Jan
Rijke smaak met een bittere afdronk. 5,1% alc

Bastion

2.90

Amberkleurige tripel. 8,5% alc
Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein

4.50

Blonde Kolonel

4.00

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

Vlierbier

4.00

Hoppig bier met vlierbloesem en honing. 5% alc
Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein

Bockbier
Traditioneel seizoensbier met een lichtzoete afdronk. 7% alc
Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein

Jolene
Jong lichtblond biertje met een klein bittertje. 5,5% alc
Brouwerij No32 Ravenstein

Formidable

4.50

4.50

4.50

Fris, pittig en hoppig. 7% alc
Brouwerij No32 Ravenstein

Twilight Zone

4.50

Bittere mix van citrus, druif en exotische vruchten. 7,5% alc
Brouwerij No32 Ravenstein

Affligem Blond 0,0% alc
Belgisch biertje, zoet van smaak met een mild bittere afdronk

Hertog Jan 0,0 alc
De zachte zoetheid van mout en de frisse kruidigheid van hop

4.00

3.50

WIJN
Onze wijnen komen van Wijnhuis Lodewijk Napoleon uit Ravenstein

WIT

Xavier Roger CHARDONNAY Languedoc-Roussillon

3.80

Vol, romig en toch fris. Met de smaak van tropisch fruit
als mango. 13% alc

WIT

Le Tufare PINOT GRIGIO Terre Siciliane IGT

3.80

Crispy, rijp, droog en met veel citrus. 12% alc

ROSE

Place du Sud ROSE Languedoc-Roussillon

3.80

Elegante zalmrose Rosé van sappig fruit. 12% alc

ROOD

Le Tufare Aglianico Terre Siciliane IGT

3.80

Vulkanische geur van diep rood fruit, viooltjes
en kruidnagel. 13,5 alc

. . . en voor de koude dagen
Gluhwein
Van Spaanse biologische wijn. Heerlijk warm met
verse citrus en kruiden. 7% alc

4.70

L U N C H

Keuken geopend van 11.30 tot 16.00 uur (MA-DI)
of van 11.30 tot 17.00 uur (VR-ZA-ZO)

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

5.90

BROOD
!! Keuze uit wit-, mais,- meergranen of glutenvrij brood of een afgebakken vlamkoekbodem

Hollands belegen kaas
Met tomatenjam, rucola, paprika, tuinkers en een beetje peper

Visduo - Tonijn Garnalensalade
Met paprika, lenteui, pestomayonaise en sesam

Srirachakip
Met guacamole, komkommer, paprika, gekaramelliseerde rode ui
en srirachamayo

Kastanjechampignons
Met spinazie, gekaramelliseerde rode ui, verse tijm, hazelnoten
en aioli

Tosti Brie

8.90
10.90

9.90

9.90

9.50

Met zontomaten, dadels, tijm en honing

EI GERECHTEN
Shaksuka
Oosters éénpansgerecht met gepocheerd ei in een kruidige tomatensaus met
spinazie, kikkererwten en feta. Geserveerd met Naanbrood om te dippen.

Eitje in het Groene Woud
De groene en Hollandse wintervariant op de Shaksuka. Een gepocheerd
ei in een pittige en grove boerenkoolsaus met rookworst, piccalillysaus
en een vers kaas/uien broodje

10.90

10.90

VLAMKOEK ofwel FLAMMKUCHEN
ook glutenvrij mogelijk

Brie
Met brie, spinazie, peertjes, mascarpone, walnoten en honing

10.00

Boeren Elsass
Met uitgebakken spek, paprika, kastanjechampignons, belegen kaas,
zure room, vlamkoekkruiden, lenteui en een spiegeleitje

Vistrio
Met zalm, garnalen, tonijn, pestomayonaise, rode ui en rucola
Appel
Met friszoete appelschijfjes, mascarpone, rozijnen,
amandelschaafsel en kaneel

10.50

12.00

8.00

POKE BOWLS verrassend lekker en gezond
Zalige Zalm

Met kruidige rijst, gemarineerde en gebakken zalmstukjes, mango, 14.00
rode kool, avocado, wortel, komkommer, lenteui, gember, nori,
sesam, srirachamayo en kroepoek

Bibimbap

14.00

Met kruidige rijst, gekruid gehakt, kastanjechampignons, spinazie,
rode kool, courgette, wortel, sesamzaad, spiegeleitje, Oosterse
saus en kroepoek

Sombrero
Met kruidige rijst, edamameboontjes, avocado, peper, Mexicaans 14.00
gekruide kip, kidneybonen, mais, koriander, geraspte kaas, zure
knoflookroom, tomatensalsa en tortilla chips

LUXE LUNCH

19.90

Een echte pleur special!
Deel 1

Een huisgemaakt soepje, geserverveerd met brood,
aioli en een karaf water

Deel 2

Een Vlamkoek naar keuze, gemengde groentenstengels met een dipper en een smoothie naar keuze

Deel 3

Koffie of thee naar keuze en een brownie

LUXE LUNCH VOOR DE KIDS!!!

11.00

...lekker alles tegelijk
Een
Een
Een
Een
Een

warm worstenbroodje
plak overheerlijke appelcake
verse fruitsalade
sapje naar keuze
klein, klein cadeautje

VOOR DE KLEINE ... EN GROTE KINDEREN

Berenboterham

4.70

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

Worstenbroodje
Met fruitspiesje en tomatenketchup

PannenkoekParty
Een heerlijk zoete pannenkoek waar echt een feestje
van wordt gemaakt!

Tosti

4.20

4.90

5.70

Met kaas of ham/kaas, fruitspiesje en tomatenketchup

Appel Vlamkoek
Met friszoete appelschijfjes, rozijnen, kaneel, mascarpone
en amandelschaafsel

8.00

VOOR BIJ DE BORREL
Nacho's

Met veel Tortilla chips, geraspte kaas, mozzarella, paprika, 7.50
chilisaus, lenteui en kruidenkaas

Broodplankje
Krokante broodvariatie met diverse dippers

5.50

Goeie Groenten
Gemengde rauwe groenten met frisse dippers

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

5.50
12.90

Borrelbite
Olijven, notenmelange, zontomaatjes en groentenchips

6.90

Ook de vlamkoeken zijn heerlijk voor bij de borrel!
.
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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.

OPENINGSTIJDEN ZOMERTIJD

APRIL - MEI - JUNI - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
gesloten
09.30 - 18.00 uur
09.30 - 18.00 uur
09.30 - 18.00 uur

OPENINGSTIJDEN WINTERTIJD
NOVEMBER- DECEMBER- JANUARI- FEBRUARI - MAART
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
gesloten
gesloten
09.30 - 18.00 uur
09.30 - 18.00 uur
09.30 - 18.00 uur
Keuken geopend:
ma - di
vr - za - zo

11.30 - 16.00 uur
11.30 - 17.00 uur

