Dichtbij Arnhem is een sfeervolle cadeauwinkel en perfecte plek om te ge-

TAARTEN

nieten van ambachtelijke food & drinks. Onze kracht? Aandacht voor lokale
producten waar het verhaal van de makers centraal staat. Handwerk met

Homemade & take away

uniek resultaat. Naast cadeauartikelen zijn er ook lokale ingrediënten van de

Oma’s Monchoutaart

3,-

DROOM! Appeltaart

3,-

Chocoladesinaasappeltaart met amandel (fairtrade)

3,50

Cheesecake met citroen

3,50

Dichtbij special van de maand (zie bord)

3,50

menukaart te koop in de winkel. Vraag ons gerust voor meer informatie.

VOOR BIJ DE KOFFIE
Brownie

2,-

Brok melkchocolade met hazelnoten (Tony Chocolonely)

2,-

Kokoskoek

2,-

Kruidkoek

2,-

Appel-Dadel-noten (Suiker en lactose vrij)

2,-

Bestellen met vers geslagen slagroom

0,25

Het landgoed
van de prinses

Legenda:

Vegetarisch
Lokale ingrediënten
Biologische ingredienten

WARME & KOUDE DRANKEN
Cafeïnevrije koffie

2,25

Espresso

2,25

Koffie

2,25

Espresso Macchiato

2,50

Cappuccino

2,50

Dubbele espresso

3,-		

Koffie verkeerd

3,-

Latte Macchiato

3,-

Dubbele latte macchiato

3,50

Thee

2,25

Verse Thee

2,95

DICHTBIJ HIGH TEA (vanaf 2 pers)
Etagère met diverse belegde broodjes en lekkere zoetigheden
met onbeperkt thee en koffie 14,95 p.p
dit is vanaf 2 personen te bestellen (bereidingstijd +/- 20 minuten).
Vanaf 6 personen is reserveren gewenst.

FRUITSAPPEN

3,50

(kan ook met amandel of sojamelk)

Glas biologische melk

2,-

Glas sojamelk

2,25

Glas amandelmelk

2,25

Keuze uit bruin of wit
Hummus, avocado, verse munt, citroen, sla

4,75

Gerookte makreel, Elstar appel, rode ui, piccalilly, sla

6,-

Gerookte rib-eye, balsamico, olijfolie, basilicum,
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, sla

6,50

Appelsap troebel

2,75

Appel-perensap

2,95

TOSTI

Appel-kersensap

2,95

Keuze uit bruin of wit

Verse jus d’orange

3,50

Achterham en/of koeienkaas

4,50

Smoothie van de maand (zie bord)

4,-

Gerookte zalm, brie, avocado, bieslook

5,50

Brie, honing, peer, verse tijm, walnoot

4,50

Chorizo, buffelmozzarella, paprika, rode ui, pesto

5,50

(Keuze uit: gember, kaneel, honing, munt, steranijs, sinaasappel & citroen)

Warme chocomel puur, melk of wit

BROOD

FRISDRANKEN

Gerookte makreel, koeienkaas, sambal, tomaat, courgette 5,50

Fentimans curiosity cola 275 ml

3,50

Fentimans cherry cola 275 ml

3,50

Fentimans sparkling lime and jasmine 275 ml

3,50

Fentimans victorian lemonade 275 ml

3,50

Bruisend bronwater

2,25

SOEP
Huisgemaakte soep (zie bord)

4,25

