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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 hoofdzakelijk pure ingrediënten uit de 

regio, passend bij het seizoen.  

Wij werken samen met: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je een allergie of intolerantie? Vraag onze 

collega’s naar de mogelijkheden. 

welkom 

welkom 
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Espresso 2,25 

Dubbele espresso 3,25 

Koffie lungo 2,3 

Koffie lungo groot 3,3 

Espresso macchiato 2,4 

Cortado 2,5 

Cappuccino 2,8 

Cappuccino groot 4,15 

Flat white 3,65 

Caffe latte 2,9 

Latte macchiato 3,15 

Chai latte 3,75 

Dirty chai 4,75 

Anijsmelk 2,5 
Extra shot espresso 1 

Havermelk 0,5 
 

Cranberry lime punch een frisse theemix van 
cranberries, kersen en papaya 2,65 

Notendroom kruidenthee van een notenmelange, 
die mooi roze kleurt in je glas 2,65 

Ra ra rasputin TeaBar’s variant op de bekende 
zwarte Earl Grey 2,65 

Japan Sencha verfijnde groene thee van een mooi 
middelgroot blad 2,65 

Rooibos bio rooibos is een cafeïnevrije thee met 
een zachte, volle smaak 2,65 

Merry marzipan kruidenthee met amandelen, 
cacao en kaneel 2,65 

Verse muntthee of verse gemberthee 3  
 

Warme chocolademelk wit, melk of puur 2,75 

Warme Chocomel 2,6 
 

Slagroom 0,7  

Honing van Imkerij Poppendamme 0,4 

Warme dranken 

Warme dranken 



 

Huisgemaakte ijsthee 3,3 

San Pellegrino bloedsinaasappel of citroen 3,1 

Orangina 2,8 
Coca cola of Coca cola zero 2,6 
Finley tonic 2,4 

Bundaberg Ginger Beer (38 cl) 4,25 

Lipton ice tea green of sparkling 2,8 
Appelaere 3 

Chaudfontaine rood of blauw 2,25  
Glas limonadesiroop Roosvicee 1 

Glas koude Chocomel 2,5 

Glas melk of karnemelk van Schellach 2 

Versgeperste jus d’orange 3,75 

Karnemelk & jus 3 
 

Claudeval Val Blanc droog, wit, citrus, tropisch 
fruit, witte bloemen, glas 3,95 - fles 21,75 

Sauvignon Blanc, Kiwi Cuvée droog, wit, 
kruisbessen, tropisch fruit, glas 4,35 - fles 23,90 

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

Glühwein 4,5 
 

Hertog Jan pils 2,6 

Vedett wit 3,75 

La Chouffe Bok 4,75 

La Chouffe blond 4,75 

Westmalle dubbel 4,5 

Karmeliet tripel 4,8 

Duvel 4,9 

Amstel Radler 0.0 2,75 

koude dranken 

koude dranken 



 
Appelkruimeltaart met rozijntjes 3,8 

Worteltaart met roomkaasfrosting, cranberries, 
walnoten, pompoenpitten en abrikozen 3,8 
Chocolademoussetaart, gv 3,95 
Citroencheesecake 3,95 
Witte chocolade-passievruchtentaart 3,85 
Amandeltaart met wisselend fruit 3,6 
Pecannoten-brownie van pure chocolade 3,6 
Brownie van pure chocolade, gv 3,6 
Blondie met witte chocolade en cranberries 3,6 
Appel-peer-kaneelcake 3,5 
Notenkoek van volkorenmeel en walnoten 3 
Dadel-kokosreep met volkorenkoekjes 3,4 
Millionaire’s shortbread met een laagje koek, een 
laagje karamel en een laagje chocolade 3,25 
Mandarijnencake met amandelmeel, gv, lv 3,6 
Vegan blauwe bessen cheesecake gv, sv 3,85 
Witte chocoladekoek met cranberries 1,3 
 

Deelplankje zoet plankje bestaande uit zes 
verschillende stukjes uit ons assortiment, keuze van 
de chef, vanaf twee personen 6,95 p.p 
 
High tea drie rondes zoet en hartig incl. thee, alleen 
op reservering 22,95 
Sweet tea twee rondes zoet incl. thee, alleen op 
reservering 17,95 
  

zoet 

zoet * de hele dag 



 

Zeeuwse pancakes stapel van drie luchtige 
pannenkoekjes met banaan en chocoladesaus 9,95 

Yoghurt met stoofperen, granola en keuze uit 
boerenyoghurt of kokosyoghurt, gv, vegan mogelijk 
6,95 

Ananas & crumble warme ananas uit de oven, 
kaneel, kokosyoghurt, koffieroom en crumble, gv, 
sv, vegan mogelijk 7,75 

Croissant met kaas of huisgemaakte jam 3,95 

Chia pudding met kokos, kaneel, cacao en 
kokosyoghurt gv, sv, vegan 5,75 

Tarte tatin taartje met appel, peer en bladerdeeg 
met clotted cream 6,25 

Boterham met roomboter van Schellach, pure 
chocoladehagelslag, kaas, huisgemaakte jam, 
appelstroop of pindakaas 2,95 

Eggs benedict twee gepocheerde eitjes op toast 
met avocado, bacon of warmgerookte zalm en 
hollandaisesaus 12,5 

Croissant ham-kaas-ei-hollandaise croissantje 
met ham en kaas uit de oven, een gebakken ei en 
hollandaisesaus 5,95 

Glutenvrij brood 1,1 
 

 

 

 

 

 

 

  

ontbijt 

ontbijt * tot 11.30 



 

Croque madame ham-kaas tosti met een 
spiegeleitje erop en hollandaisesaus 7,25 

Ham-kaas tosti met een schaaltje bio ketchup 5,95 

Tuna melt tonijntosti met veel kaas 7,95 

Quinoabowl Mexicaanse salade met rauwe 
groenten, zwarte bonen, koriander, munt, mais en 
chimichurri, vegan 11,95 

Zuurdesemtoast steak tartaar met een 
gepocheerde ei, cornichons en gefrituurde ui 12,75 

Zuurdesemtoast paddenstoelen gebakken in 
sjalottenboter met peterselie en knoflook met 
Amsterdamse uitjes, vegan mogelijk 9,95 

Zuurdesem geitenkaas met pastinaak, peterselie, 
hazelnoten en beurre noisette 9,95 

Zuurdesem rosbief met truffelmayonaise, rucola, 
tomaat, parmezaan en pijnboompitjes 10,95 

Kaasfondue van boerenbrie van Forianne met 
brood en groenten 15,95 

Tarte tatin witlof met rucola en parmezaan 8,95 

Sandwich kip, bacon, gebakken ei, sla, tomaat, 
komkommer, avocado, rode ui en 
srirachamayonaise met chips 11,95 

Sandwich zalm, avocado, sla, tomaat, 
komkommer, rode ui en remouladesaus met chips 
12,5 

Seizoenssoep met zuurdesembrood en roomboter 
of olijfolie 6,95 

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

Glutenvrij brood 1,1 
 
 
 

 

  

lunch 

lunch * 11.30-16.00 



 

Nicky’s Nacho’s met huisgemaakte guacamole, 
crème fraiche, tomaten, rode ui, paprika, zwarte 
bonen, mais jalapeno, chimichurri en kaas van 
onder de grill 9,95 

Olijven portie olijven in een glaasje 2,95 

Gerookte amandelen portie amandelen in een 
glaasje 2,5 

Blokjes kaas drie verschillende soorten kaas van 
Schellach met mosterd en honing van Imkerij 
Poppendamme 5,95 

Brood met drie verschillende smeersels 5,95 

Kleintje kaasfondue van boerenbrie van Forianne 
met brood en nacho’s 9,95 

Gedroogde worst van Slagerij Ten Brink 5,95 

Borrelplank laat je verrassen 15,95 

Quiche losse punt 5,4 

borrel 

borrel * 11.30-sluit 


