
 

 Thee  
Thee zakje      € 2,10 
Thee losse* / verse munt / gember-citroen /  
verveine / elisabeth thee alleen in de zomer  € 2,80 
Chai tea* water / melk**    € 2,80 / € 3,00 
*vraag naar de diverse smaken 
 

Koffie     

Koffie / grote koffie     € 2,10 / € 3,40 
Espresso / dubbele espresso   € 2,10 / € 3,40 
Espresso macchiato / dub. espr.  macchiato € 2,20 / € 3,60  
Extra shot espresso     € 1,30  
Cortado / dubbele cortado    € 2,30 / € 3,80 
Cappuccino / grote cappuccino   € 2,40 / € 4,00 
Latte macchiato / koffie verkeerd   € 2,80 
Flat white / Americano    € 2,40 / € 2,10 
Caffè mocha warme choco, espresso, slagroom € 3,80 
Koffie van de maand     € 3,80  
Shotje koffiesiroop in verschillende smaken  € 0,80  
Glas heet water     € 0,75 
**Haver- en soyamelk + € 0,30 
 

Sap en fris      € 2,40   
Appel-peer / appel-mango / appel-vlierbes / sinaasappel-passievrucht 
Cola / Cola Light / Fanta / Bitter Lemon / Tonic / Ice Tea / Spa Rood & Blauw  
 

Overige 

Melk / karnemelk     € 2,30 
Elisabeth Yoki karnemelk met siroop   € 2,40  
Kinderlimonade / diksap    € 1,00  
Verse jus / Anthonis jus karnemelk met verse jus € 3,50 
Chocolademelk koud / met slagroom  € 2,50 / € 3,00 
Chocolademelk warm / met slagroom  € 3,00 / € 3,50 
Scandinavische choco met kardemom en kaneel / 
met slagroom     € 3,25 / € 3,75 
Karaf water met citroen en munt   € 3,00 

 Bier 

Vrijstad bier gebrouwen in Culemborg   € 3,80  
5.6% alcohol, vraag naar de mogelijkheden    
 

Duits & Lauret bier gebrouwen in Fort Everdingen € 3,80 
6,5% alcohol, vraag naar de mogelijkheden  
 

Andere biersoorten vraag naar de mogelijkheden  € 3,10 
 

Wijn             

‘Domaine De Bordes Louvre’ –  wit      glas € 4,25/ fles € 19,95 
Afkomstig uit Frankrijk, Côtes de Gascogne. Deze wijn is gemaakt van vier typische 
lokale druiven Ugni Blanc, Colombard, Gros Manseng en Sauvignon Blanc. Een 
bijzonder, fijn, bloemig, verfrissende witte wijn. Het verleidelijke aroma is te 
beschrijven als grapefruit, appel, een zwoel vleugje van abrikoos. De kleur is wit en 
heeft de geur van kruisbes en rijpe bes. 11.5% alcohol.  
 

‘Jean-Claude Mas’ –  rosé                       glas € 4,25/ fles € 19,95 
Afkomstig uit Frankrijk. Een blend van de Grenache Druif, Cinsault en Syrah. Een 
complexe neus met bloemige aroma's, kersen en toffee. In de mond is deze wijn 
zacht en rijk. Goed in balans. De afdronk is lang en fruitig. 12.5% alcohol. 
 

‘I Muri Negroamaro’ –  rood                  glas € 4,85/ fles € 19,95 
Afkomstig uit Italië uit de streek Puglia. 'Negroamaro' is de druif en betekent zwart. 
Fluweelzachte, stevige en volle smaak. Je proeft donker fruit, vanille en eiken. Deze 
wijn heeft een goede balans tussen frisheid en warme gevoelens, met een lange 
afdronk. Intens, donker, robijnrode kleur met paarse tinten. In de geur herken je 
gekonfijt fruit, zoals kersen en zwarte bessen. 13,5% alcohol.  
 

‘Elisabeth museumwijn’ –  rood ‘Merlot’ en wit ‘Chardonnay’ 
Omschrijving zie andere kaart         fles € 19,95 
 

 Port 
‘Kopke Reserve Ruby’     € 4,00 
Deze port is donker robijnrood. Hij heeft een fruitige, zoete, volle en krachtige 
smaak van zwarte bessen, chocola, stroop en kersen. Gemaakt van de 
druivensoorten: Touriga Nacional, Tinta Barroca en Tinta Roriz. 19,5% alcohol 

 

 



                                                                                                                 
 In het Weescafé uw bestelling doorgeven! 

 Lekkers  
Appeltaart van speltmeel / met slagroom € 3,75 / € 4,25  
Taart van de dag / allergievriendelijk - vegan € 3,90 / € 4,20 
Brownie / blondie     € 2,10 
Molensteenkoek / walnootkaramelkoek       € 2,50 
Haverkoek glutenvrij     € 2,90 
Koek van eigen deeg glutenarm, suiker- lactosevrij € 3,00 
Elisabethjes zakje met haverkoekjes   € 4,50 
 
 

Lunch     

Weescafe 
Soepje, hartige taart óf ambachtelijk broodje,  
salade en een sap/fris/koffie/thee naar keuze € 14,50 
 

Wilt u liever een luxer drankje, bijv. bier, wijn, 
koffie v/d maand of verse jus? Meerprijs € 1,85 
 

Elisabeth    

‘Lunch Weescafé’ met daarna overheerlijke 
koffie/thee en zelfgebakken taart toe  € 20,50 
 

 

Soep van de dag   
Klein        € 3,75  
Groot met een broodje en een spread   € 6,00 
Broodje / met een spread    € 1,20 / € 1,95 
 
 

Hartige taart  
Zonder / met frisse salade    € 5,75 / € 7,75  
 
 

Salade van de dag 
Klein       € 4,00 
Middel       € 6,00 
Groot met een broodje     € 9,95 

Ambachtelijke broodjes  
wit, bruin, spelt of glutenvrij (+ € 0,50) 
 

zonder / met salade 

Broodje van de dag    € 5,75 / € 7,75  
Zie krijtbord  
 

Gezond     € 5,25 / € 7,25 
Kaas, tomaat, komkommer, sla en piccalilly-mayonaise  
 

Humus      € 5,50 / € 7,50     
Tomatentapenade, rode ui, olijf, tomaat en sla  
 

Chorizo uit de oven    € 5,75 / € 7,75 
Pesto, zongedroogde tomaat, rode ui, olijf en kaas                  
 

Zalm      € 5,75 / € 7,75 
Roomkaas, komkommer, rode ui en bieslook 
 

Oven tosti kaas    € 3,75 / € 5,75 
Oven tosti ham-kaas    € 4,25 / € 6,75 
 

Kinderbroodje  
Stroop, jam, pindakaas   € 3,50 
Kaas jong of oud    € 3,75 / € 5,75 
 

Take away 
Hartige taart      € 5,00 
Ambachtelijk broodje / glutenvrij brood € 5,00 / € 5,50 
Taart / allergievriendelijk - vegan  € 3,50 / € 3,80 
 
We gebruiken Fair Trade, biologische en lokale ambachtelijke 
producten van de Zorgboerderij de Witte Schuur, Kookatelier Lot, 
Culemborgs Bakhuis, Slagerij de Bruin, Zorgboerderij & -Bakkerij 
Thedinghsweert, de Gebaksjuwelier en Thee Zusje. 

   


