Koffiekaart
Koffiebranderij Hesselink uit Winterswijk, 100% biologisch en CO2 neutraal.

Koffie

2,50

Koffie zonder cafeïne

2,50

Koffie met chocolaatjes

5,50

Cappuccino

2,75

Flat white, een cappuccino met dubbele espresso

3,75

Koffie verkeerd

2,85

Espresso

2,50

Latte macchiato

3,20

Ristretto, espresso uit de eerste 6 seconden-gift

2,50

Espresso doppio, dubbele espresso

3,50

Espresso macchiato, espresso met een klein wolkje melkschuim

2,60

Espresso con panna, espresso met een toefje slagroom

2,95

Cortado, espresso met 40% melk

2,50

Americano, espresso op een flinke slok heet water

2,50

Koffiesiroop, Amaretto, Hazelnoot of vanille

0,50

Bambu granenkoffie, groot glas, naar keuze met melk of met water gemaakt

2,95

Irish coffee, koffie, whiskey, slagroom en basterdsuiker

5,95

Affogato, vanille-ijs met daaroverheen een warme espresso

3,95

In plaats van koemelk kun je ook rijst- of havermelk bestellen

0,35

Al onze producten zijn zo veel als mogelijk biologisch

Openingstijden
Dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.30.
Koopzondag (laatste zondag van de maand) van 12.00 tot 17.30 uur.
Keuken open tot 16.30 uur. In het hoogseizoen gelden ruimere
openingstijden, vraag er naar.
Zoek je een spreekkamer, werkkamer of sfeervolle vergaderzaal?

Free wifi: de_gast_ontmoet
@GenietcafeBIO
GenietcafeZutphen

Verhuur Gravenkamer, Kroonkamer en Kanunnik Borrozaal 7 dagen
per week mogelijk tussen 9.00 en 22.00 uur.

www.genietcafe.nl

(H)eerlijke biologische thee van het Duitse kwaliteitsmerk Lebensbaum
Earl Grey, zwarte thee

2,75

Darjeeling, zwarte thee. Eerste pluk, zacht bloemig
Chai Tulsi, Pittige, tikje zoete chai thee
Typisch Chai, Exotisch, tikje peperig
Linde en kampvuur, Krachtige, verwarmende thee
Chai chocolade, Cacao en een vleugje pittigheid
Bos en kruiden, Pittige thee met een zacht bittertje
Groene Jasmijn, geurig en intens
Citroen, thuiskomen, Kruidig en harmoniserend
Tulsi en Wild, Citroenachtig en aromatisch
Citroengras en Hoera, Verfrissende, verkwikkende thee
Berg en Lucht, Volle muntachtige thee
Duin en Zee, Krachtige thee met zacht bittertje
Chocolade en Munt, Lekkere moutige thee
Aloha en Appel, Fruitige en knapperige thee
Rooibos, Zwoele, zachte thee
Potje thee op tafel met één theeglas

3,50

Verse Muntthee, groot glas gevuld met verse munt, geserveerd met honing

2,95

Pittige warme Gember-Sinaasappeldrank, in een groot glas. Met honing.
Onze Gemberthee is van eigen recept en alleen in de koudere maanden verkrijgbaar.

3,95

Frisse Ginger on the Rocks, bruisend bronwater met gember, sereh (citroengras) en ijsklontjes
Eigen recept en alleen in de warmere maanden verkrijgbaar

3,50

HIGH TEA
€20,- per persoon
Reserveren noodzakelijk

Onbeperkt thee én koffie drinken.
Keuze uit 16 soorten thee,
Stukjes brownie,
puntje huisgemaakte citroentaart
Ambachtelijke bonbons,
heerlijke verse sandwiches
Scones met jam en clotted cream,
gevulde bladerdeegjes uit de oven
Fameuze bieterballetjes (rode biet)
en geitenkaas amuse in glaasje

Drankenkaart smoothies, zuivel en water
Heerlijke biologische smoothies in een groot glas

4,95

Romantische boswandeling met acai, blauwe bes, zwarte bes, banaan, aardbei,
braam, hennep, baobab en sinaasappel
Tropische liefde met passievrucht, kokos, mango, acerola, ananas en sinaasappel
Groene verleiding met spinazie, avocado, broccoli, mango, tarwegras, gerstegras, spirulina en
sinaasappel

Bronwater van Earth Water gewonnen uit een 1000 jaar oude bron in Hunzendal (Drenthe)
Still (blauw) of Sparkling (rood) in 0,33 flesje met drinkglas

2,75

Still (blauw) of Sparkling (rood) in grote 750 ml glazen tafelfles met drinkglazen

5,95

Met Earth Water steunde u in 2018 voor 1 miljoen euro drinkwaterprojecten in Azië en Afrika.
Warme chocolademelk, biologisch. Met Peeze chocolademunten op smaak te maken, keuze uit
puur of melkchocolade

3,75

Toef slagroom, naar keuze mét of zonder suiker

0,80

Warme lactosevrije chocomelk, biologisch, rijstemelk met cacaopoeder

3,75

Koude chocolademelk, biologisch

2,75

Glas melk, karnemelk of rijstemelk, biologisch

2,00

Dranken genietkaart
Biologische frisdranken (flesje 250ml)

3,00

Bitter lemon
Ginger ale
Indian tonic
Ice Tea lemon & lemon grass

Biologische hippe frisdranken Wostok Berlin (groot flesje 330ml):

4,50

Pruim Kardemom met agave, appel, wortel en tikje citroen
Abrikoos Amandel met agave en tikje citroen
Peer Rozemarijn met agave en tikje citroen

Wereldberoemde frisdranken
Fentimans curiosity cola (flesje van 275ml)

4,50

Coca Cola regular of Zero

3,00

Biologische fruitsappen van Schulp (flesje 200ml):

3,00

Appel
Appel & peer
Appel & rabarber
Appel & vlierbes
Appel & aardbei
Appeldiksap voor kinderen in een stevige beker met een rietje

2,50

Versgeperste jus d’orange

3,75
Onze producten zijn zo veel als mogelijk biologisch

Onze biologische Bieren
Al onze bieren zijn biologisch
Gulpener UR Pilsner, 5%, heerlijk fris met pittige, licht bittere twist

3,50

Gulpener UR Hop, 6%, heerlijke geur van verse hopbellen, vol bittere smaak

3,50

Gulpener UR Weizen, 5,3%, tarwebier, zacht, fris en karaktervol

3,95

Budels Radler, 2,2%, met citroen. Verfrissende smaak, pure troebelheid

3,95

Budels Malt, alcoholvrij bier met aparte gisting, milde hopgave en zacht brouwwater

3,50

De Leckere
Wij van De Leckere genieten van het leven. Met passie brouwen wij karakteristieke, onderscheidende leckere
bieren voor de hedendaagse genieter. Graag bieden wij je de volgende smaaksensaties aan:
Gulden Craen, Blond 6%, met geuren van vers brood, citrus en hoptonen

4,95

Witte Vrouwen, 5%, sterk verfrissend op basis van witbier en weizen, zoet romige smaak

4,95

Paulus, Abdij 7,5%. Troebel meergranen abdijbier, volle frisse fruitsmaak, zoete afdronk

5,50

Cromhout, Dubbel 6,5%. Stoer bruin bier, donker fruit, gebrande mout. Dubbel genieten

5,50

Razende Swaen, Tripel 8%, Donkerblond, krachtig mout, stevig in de afdronk

5,50

Mongozo, 5% en glutenvrij. Fris lichtbitter en hoppig zacht

4,95

Wijn en Gedestilleerd
Biologische wijnen, geleverd door de Zutphense vinos Y más.
Vinoloog Eva Maria selecteert met passie ambachtelijke wijnen uit hand geplukte kleinschalige
druivenerven in Rioja (Spanje):
Iljaba DR Tempranillo D.O.C. La Rioja (rood) een purperen kersenrode kleur, smaak van rode
vruchten, kersen en lichte houttoets
Iljaba Aloque D.O.C. La Rioja (rosé) heldere wijn met zalmroze kleur, fruitig, framboos en
bloemen, tinten van rozenblaadjes Iljaba

4,25
per glas
24,00
per fles

DR Viura D.O.C. La Rioja (wit) zonnige strogele kleur, ivoren nuance, wit fruit, appel, grapefruit
en witte bloemen

Biologische wijnen, geleverd door de Zutphense Wijnwinkel Schaapveld, sinds 1916
een begrip binnen en ver buiten Zutphen:
Catanga La Mancha Tempranillo, 2014 (rood) helderrode wijn met pittig, fruitig en fris aroma,
tikje eiken in de afdronk
Catanga La Mancha Airén-Sauvignon Blanc, 2015 (wit) loepzuivere, uitbundig geurende droge
witte wijn

4,25
per glas
24,00
per fles

Zabbia Limoncello, 24%, zachte ronde citroensmaak uit de Sorento-streek

5,00

Bols jonge graanjenever, 35%, dubbel gestookt, koud gefilterd met zachte smaak

5,00

Scotch Whisky, 40%, Johnny Walker red label. Kruidig rokerig met zachte nasmaak

5,00

Port, dieprode kleur en aroma’s van rijp rood fruit, 19%, Tawny

4,00
Onze producten zijn zo veel als mogelijk biologisch

