zoet
Appelkruimeltaart
met rozijntjes 3,6

Worteltaart
met roomkaasfrosting, walnoten, pecannoten en
viooltjes 3,6

Tiramisu
laagjes cake, mascarpone-slagroom,
koffielikeur en chocolade 3,85

Cheesecake
met blauwe bessen 3,85

Hummingbirdtaart
tropisch taartje met banaan, ananas, limoen en
pecannoten 3,6

Yoghurttaart
met wisselend seizoensfruit 3,75

Brownie
van pure chocolade 3,2

Citroencarré
koekbodem met frisse lemoncurd 3,4

Blondie
met witte chocolade en frambozen 3,4

Dadel-kokosreep
met dadels, volkorenkoekjes en kokos 3

Notenkoek
van volkorenmeel en walnoten 3

Peren-amandelcake
met amandelmeel en kokosrasp 3,3

zoet * de hele dag

zoet
Bananenbrood
met een vleugje kokos 2,9

Noten-rozijnencake

gv, sv, lv

gezond tussendoortje vol noten en rozijnen 3,6

Quinoareep gv, sv, vegan
chocoladereepje van dadels en gepofte quinoa
3,3

Chocoladekoek
met pure en melkchocolade 1,1

Kokosmakroon gv
met een vleugje sinaasappel 1,1

Deelplankje zoet
plankje bestaande uit zes verschillende stukjes
uit ons assortiment, keuze van de chef, vanaf
twee personen 6,25 p.p.

High tea
drie rondes zoet en hartig incl. thee, alleen op
reservering 22,5

Sweet tea
twee rondes zoet incl. thee, alleen op
reservering 17,5

zoet * de hele dag

ontbijt
Wentelteefjes
met seizoensfruit en hangop 7,5

Scones
twee scones met clotted cream, huisgemaakte
lemoncurd en onze befaamde peren-vanillejam
4,75

Ontbijtcrumble gv, sv, vegan
gezond ontbijtje met appel, peer en bramen en
een schaaltje kokosyoghurt 6,95

Croissantje zoet
met roomboter van Schellach en huisgemaakte
peren-vanillejam 2,95

Bircher muesli

gv, sv, vegan

overnight oats met chiazaad, kokosyoghurt en
tropisch fruit 4,95

Bananenbrood
twee getoaste plakken met gezouten roomboter
en pecannoten 5,95

Boterham
met roomboter van Schellach, pure
chocoladehagelslag óf kaas van Schellach óf
huisgemaakte peren-vanillejam 2,75

Gepocheerde eitjes
twee stuks, op toast met avocado en
warmgerookte zalm 12,5

Croissantje caprese
hartig croissantje met tomaat, mozarella,
gedroogde ham en basilicumolie 3,95

ontbijt * 8.30-12.00

lunch
Seizoenssoep
wisselende soep geserveerd met
zuurdesembrood en roomboter of olijfolie 6,95

Croque madame
ham-kaas tosti met hollandaisesaus en een
spiegeleitje erop 6,75

Ham-kaas tosti
ham-kaas tosti en een schaaltje bio ketchup 5,25

Boterhammen warmgerookte zalm
zuurdesem met little gem, groene groentes,
knolselderij en een vleugje mierikswortel 10,5

Boterhammen hummus
zuurdesem met hummus, gegrilde groenten,
granaatappel, krokante tuinbonen en feta 8,95

Boterhammen met geplukte kip
zuurdesem met zoet-zure komkommer en rode
ui, srirachamayo en gefrituurde wilde rijst 9,5

Boterhammen met rosbief
zuurdesem met truffelmayonaise, rucola,
tomaat, parmezaan en pijnboompitjes 10,5

Zuurdesemtoast met oude kaas
en zeeuws spek, mosterdmayo, rucola, appel
en rettich 8,95

Zuurdesemtoast met hüttenkäse
met tomaat, tuinkers en basilicumolie 7

Koude pastasalade warmgerookte zalm
met rucola, olijven, tomaat en courgette uit de
oven, komkommer en basilicumolie 13,5

Quiche
geserveerd met een groene salade en groentechips, keuze uit de quiches uit de vitrine 7,95

lunch * 12.00-16.00

borrel
Nicky’s Nacho’s
met huisgemaakte guacamole, crème fraiche,
bruine bonen, gehakt, jalapeno, tomatensalsa
en cheddar van onder de grill 7,75

Olijven
portie huisgemarineerde olijven met citrusfruit
2,7

Blokjes kaas
drie verschillende soorten kaas van Schellach
met mosterd en honing van imkerij
Poppendamme 5,25

Borrelplank
laat je verrassen 15,-

borrel * vanaf 12.00

koffie
Espresso 2,2
Dubbele espresso 3,2
Koffie lungo 2,3
Espresso macchiato 2,4
Cortado 2,5
Cappuccino 2,7
Caffe latte 2,8
Latte macchiato 3,1
IJscappuccino 3,75
Extra shot espresso 1,Havermelk 0,5

koffie

warme dranken
Cranberry lime punch
een frisse theemix van cranberries, kersen en
papaya 2,5

Notendroom
kruidenthee van een notenmelange, die mooi
roze kleurt in je glas 2,5

Ra ra rasputin
TeaBar’s variant op de bekende zwarte Earl
Grey 2,5

Japan Sencha
verfijnde groene thee van een mooi middelgroot
blad met een groene en grassige smaak 2,5

Rooibos bio
rooibos is een cafeinevrije thee met een zachte,
volle smaak 2,5

Hello sunshine bio
mengeling tussen een witte en groene thee met
een milde smaak 2,5

Verse muntthee 2,9
Verse gemberthee 2,9
Warme chocolademelk
keuze uit wit, melk of puur 2,7

Warme Chocomel 2,5
Slagroom 0,65
Honing
van Imkerij Poppendamme 0,4

warme dranken

koude dranken
Huisgemaakte limo
met of zonder prik 3,3

Huisgemaakte ice tea 3,3
Fritz Kola appel-kers-vlierbes 2,7
Fritz Kola bio-rabarber 2,85
San Pellegrino bloedsinaasappel 3,1
San Pellegrino citroen 3,1
Orangina 2,75
Coca cola 2,5
Coca cola zero 2,5
Lipton ice tea sparkling 2,75
Lipton ice tea green 2,8
Appelaere 3
Chaudfontaine blauw 2,25
Chaudfontaine rood 2,25
Glas limonadesiroop
Roosvicee 1,-

Glas Chocomel 2,5
Glas melk van Schellach 2,Glas karnemelk van Schellach 2,Versgeperste jus d’orange 3,6
Karnemelk & jus 2,95

koude dranken

wijn en bier
Claudeval Val Blanc
droge witte wijn, citrus, tropisch fruit, witte
bloemen, rijk en levendig, LanguedocRoussillon Frankrijk
glas 3,95 - fles 21,75

Sauvignon Blanc, Kiwi Cuvée
droge witte wijn, kruisbessen, tropisch fruit, friszuur, Loire Frankrijk
glas 4,35 - fles 23,90

Shiraz, Kiwi Cuvée
rode wijn, kruidig, eiken, vol, intens, Corsica
Frankrijk
glas 4,35 - fles 23,90

Cabernet Franc rosé, Kiwi Cuvée
rosé, droog, fruitig, rood fruit, Loire Frankrijk
glas 4,35 - fles 23,90

Hertog Jan pils 2,5
Vedett wit 3,65
La Chouffe blond 4,75
Westmalle dubbel 4,5
Karmeliet tripel 4,8
Duvel 4,9

wijn en bier

welkom
In oktober 2014 is De Juf begonnen als taartenwinkel in de Sint Janstraat. Een winkel waar
ambachtelijk gemaakte taarten, koekjes en
andere zoetigheden werden gemaakt en verkocht. Dat was zo’n succes dat we zijn verhuisd
naar onze huidige locatie aan het Damplein. Nu
kun je bij ons naast een taartje eten ook
ontbijten, lunchen en borrelen. Al onze producten
worden met liefde en aandacht dagelijks vers
gebakken en bereid in de winkel. We gebruiken
hoofd-zakelijk pure ingrediënten uit de regio,
passend bij het seizoen.
----------------BLOEM VAN BRASSER--------------De korenmolen van Biggekerke, beter bekend
als Brasser's korenmolen, werd gebouwd in
1712 en is sindsdien onafgebroken in bedrijf
gebleven. Adri en Sjaak Brasser vormen
inmiddels de 6de en 7de generatie die
meelproducten op ambach-telijke wijze maalt.
Hierdoor wordt de (h)eerlijke en authentieke
smaak-van-toen behouden. En dat proef je!
-------GROENTE EN FRUIT UIT BUTTINGE-----Alle groente en fruit die we van dichtbij kunnen
halen, komt van het fruitkraam in Buttinge. Een
klein stalletje aan de Middelburgseweg, met
daarachter het fruitbedrijf van de familie Francke.
-------------ZUIVEL VAN SCHELLACH--------------In de polder vlak buiten het centrum van
Middelburg liggen de stallen van Kaasboerderij
Schellach. Met 80 eigen melkkoeien, produceren
zij ruim 1800 liter melk per dag en daarvan
maken ze onder andere de heerlijke kaas die je
hier op je boterham krijgt. Ook de melk in de
koffie, yoghurt en roomboter komen van
Schellach.
-----------ZUURDESEMBROOD VAN LUUK------Luuks brood en patisserie is een kleine ambachtelijke bakkerij in het centrum van Middelburg
waar op traditionele wijze zuurdesembrood wordt
gebakken.

welkom

welkom
------------------EIEREN VAN STURM---------------Kippenboerderij Sturm is een legpluimveebedrijf
gelegen in hartje Walcheren. Het bedrijf van de
familie Sturm heeft eigen kippen, eigen eieren en
gaat zelf naar de klanten. De verse vrijeuitloopeieren die wij gebruiken in de taarten en
voor de ontbijtjes worden geleverd door Sturm.
------------KOFFIE VAN SINGLE ESTATE---------De koffie de wij schenken wordt gebrand door
Single Estate. De koffie die wij serveren is de
Brazilië Fazenda Campo Alegre. Een mooie,
zoete koffie met typisch Braziliaanse smaken
van pure chocolade en hazelnoot.
------------------THEE VAN TEABAR-----------------De thee die wij serveren komt van TeaBar uit
Amsterdam. De thee van TeaBar onderscheidt
zich door kwaliteit, originaliteit en versheid. De
meeste theeën zijn speciaal voor TeaBar samengesteld. De theetjes die wij serveren, kun je ook
kopen om mee naar huis te nemen.
-----------HONING VAN POPPENDAMME---------Imkerij Poppendamme is al 25 jaar een begrip op
Walcheren. Ze produceren hun eigen honing.
Naast een winkeltje met allerlei producten kun je
ook zien hoe de bijen te werk gaan.
---------------ROOKHUIS MIDDELBURG-----------Rookhuis Middelburg is een kleine rokerij net
buiten het centrum van Middelburg. Ze maken
daar op ambachtelijke wijze warmgerookte zalm.
De zalm wordt op hout gerookt, waardoor de
authentieke rooksmaak in het product komt.

Heb je een allergie of intolerantie? Vraag onze
collega’s naar de mogelijkheden.

welkom

MENU

