MENU
American Pancakes

Soep

Met maple sirup of chocolade,
geserveerd met vers fruit

Elke dag serveren we een heerlijke verse soep,
rekening houdend met het seizoen.
Kijk op ons krijtbord voor het aanbod!
Kleine gast: € 4,00 | Grote gast: € 6,50
+ brood € 1,00

Kleine gast: € 4,25 | Grote gast: € 6,90

'Dikke bammen' voor de grote gast (tot 15:00u)
Warme hap

Meergranenbrood
Say cheese
Jonge kaas, sla, tomaat, augurk,
pijnboompitten en mosterdmayonaise
1 boterham: € 5,75 | 2 boterhammen: € 8,00

Speciale wensen?
Wij denken graag
met je mee!

Veggie lover
Hummus, tomaat, spinazie,
buffelmozzarella en gegrilde groenten
1 boterham: € 6,50 | 2 boterhammen: € 9,50

Wortel | zoete aardappel 				
4 - 8 maanden – van Spruit

€ 4,00

Verse groente stamppot 				
9 - 12 maanden – van Spruit

€ 4,00

Zoete zin
Brownie
Kleine gast: € 2,50 | Grote gast: € 4,25

Roslief (biologisch)
Gebraden rosbief met tomaat, augurk,
parmezaanse kaas, pijnboompitten en truffelmayonaise
1 boterham: € 6,50 | 2 boterhammen: € 9,50

Twentse Krentenwegge
Kleine gast: € 1,75 | Grote gast: € 2,75
Twents brood voor ieder moment van de dag:
rijkelijk gevuld met krenten en rozijnen, geserveerd
met roomboter.

Boterhammen voor de kleine gast

Bananenbrood met honing en noten
Kleine gast: € 2,50 | Grote gast: € 4,25

Licht meergranenbrood
Appelstroop | Aardbei- of perenjam
met alleen natuurlijke suikers |
biologische pindakaas | Nutella

Zie het krijtbord
voor ons wisselend
aanbod van
taartjes!

Borrelplank (vanaf 15:00u)

Kaas | ham
Kleine gast: € 4,25 | Grote gast: € 6,50

Jonge kaas 					€ 4,00
Oude kaas 					€ 4,50
Fuet (Spaanse droge worst) 			
€ 4,00
Ongezouten gemengde noten 			
€ 3,00
Dadels 						€ 3,00
Groentechips 					€ 3,50
Geroosterde amandelen 				
€ 2,75
Popcorn Sweet en Salty 				
€ 2,50
Ovenbitterballen 					€ 7,50
6 stuks (ook vega mogelijk)
Borrelplank voor 2 personen 			
€ 12,75

Mozzarella | pesto | tomaat | pijnboompitten
Grote gast: € 7,50

Voor de kleinste gasten

1 boterham: € 1,75 | 2 boterhammen: € 3,00

Tosti’s
Wit of meergranenbrood
Kaas
Kleine gast: € 3,75 | Grote gast: € 6,00

Hummus | gegrilde groente
Grote gast: € 6,75

Keuzestress?
Laat ons je borrelplank samenstellen!

Doosje rozijntjes 					€ 0,75
Soepstengel 					€ 0,35
Schaaltje gesneden vers fruit 			
€ 2,00
Stuk fruit uit de fruitmand 				
€ 1,00
Komkommerplakjes 				€ 1,50

Zuivel & toppings
Griekse of vegan yoghurt
Topping, keuze uit:
•
vers fruit, zaden, noten en honing;
•
Crumbling Coconut: vers fruit, granola ,
noten, gember, zonnebloempitten en kokos;
•
Shocking Chocolate: granola , hazelnoten,
amarant en pure Belgische chocolade.

Uit de Organix lijn
Maïsknabbels 					€ 2,00
7+ maanden
5 x kinderkoekje 					
€ 0,75
12+ maanden
Fruitzakje van Organix 				
€ 1,50
6 - 36 maanden

Kleine gast: € 4,50 | Grote gast: € 7,25

vegetarisch glutenvrij lactosevrij

Warm | Grote gast:

Koud | Kleine gast

Koffie 						€ 2,60
Espresso 					€ 2,50
Espresso dubbel 					€ 3,60
Espresso macchiato				€ 2,50
Cappuccino					€ 2,90
Flat White 					€ 3,85
Latte Macchiato					€ 3,00
Warme chocomelk 				
€ 2,85

Appelsap 					€ 1,75
van Schulp
Suikervrije ranja 					€ 1,35
Biologische halfvolle melk 				
€ 2,00
Sojamelk 					€ 2,00
Chocomelk 					€ 2,75
Fristi 						€ 2,75
Warme chocomelk 				
€ 2,75

Toevoeging:
Décafe 						€ 0,30
Slagroom 					€ 0,30
Siroop (karamel, winter spices of chocolade) 		
€ 0,50
Soja- of havermelk 				
€ 0,30
Thee van PuriTea 					
€ 2,60
(exclusieve kwaliteitsthee uit Sri Lanka)
Verse muntthee 					€ 3,00
Gemberthee					€ 3,20
(geserveerd met citroen, sinaasappel en honing)
Chai Latte					€ 3,50

Warm | Kleine gast:
Babyccino (melkschuim met een kinderkoekje)		
€ 1,50
Kinderthee 					€ 1,75
Strawberry Spa, Mangoes Tea Tub,
Apple Pie Pool, Lemon Lagoon
Onze kinderthee is van Okae Kids.
100% biologisch, suikervrij, cafeïnevrij
en speciaal ontwikkeld voor kinderen.
Kan zowel warm als koud gedronken worden.

Koud | Grote gast
Coca Cola - Cola Light - Cola Zero - Fanta 		
Ice tea sparkling - Ice tea green 			
Bitter Lemon - Tonic - Ginger Ale 			
Chaudfontaine met of zonder bubbels 		
Biologische appelsap 		
		
Grote Mensen ranja van Soof 			
Citroen, Munt en Appel
Wortel, Gember en Appel

€ 2,70
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,70
€ 3,25
€ 2,25

Verse sinaasappelsap 				

€ 3,50

Alcoholhoudende dranken | Bieren
Bier op fles 					
€ 2,75
Hertog Jan 5%					
Kraftbier 						€ 4,75
Schôon Mèdje - White IPA 6,2%
Het Witte Kasteel - Tripel 8%
Witte Gijt - Witbier 5,3%
Grôote Kwèèk - Strong Blonde 7,9%
La Trappe					€ 4,50
Blond 6,5%
Dubbel 7%
Tripel 8%
Isid'or 7,5%
Grolsch Radler Citroen 0,0%			
€ 3,25
Heineken 0,0%					€ 3,25
Jopen Mooie Nel IPA 6,5% 				
€ 4,75
Stadsbrouwerij Tilburg: Schèèl eraf 5%		
€ 4,75
een licht gehopt biertje, een beetje beneveld
en zacht als een babywangetje.
Tip: leuk als kraamcadeau!
Schèèl eraf drinken is een Brabants gebruik: Na de geboorte
wordt er door vrienden een moment georganiseerd waarin de
man meegenomen wordt om een lekkere borrel te drinken met
zijn vrienden. Dit wordt gedaan zodat de kleine niet scheel zou
gaan kijken.

Alcoholhoudende dranken | Wijnen
Witte wijn
Chardonnay 					€ 4,00
Sauvignon Blanc					€ 4,50

Energy sap 					€ 4,50
Biet | Paarse peen | Rode kool | Appel
Citroen | Paarse bataat | Paarse boerenkool
Gember | Basilicum
Smoothie 					€ 3,95
Mango | Passievrucht | Banaan | Sinaasappel

Rode wijn
Cabernet Sauvignon				€ 5,00
Barbera D’asti					€ 25,00
per fles

Voor groepen bieden wij verschillende arrangementen. Ook is
het mogelijk om bij Ovide een (besloten) feest te vieren. Kijk voor
meer informatie hierover op www.cafeovide.nl of vraag het ons.

Volg je ons al op social media?
Blijf op de hoogte van al onze updates en activiteiten.



instagram.com/cafeovide

vegetarisch glutenvrij lactosevrij



facebook.com/cafeovide

