
WIJNEN
Wijnhuis Gérard Bertrand is één van de mooiste wijnhuizen uit het Franse 

Languedoc.  Wij hebben gekozen voor een gangbare, uiterst smaakvolle 

en biologisch lijn van de Gérard Bertrand wijnen. Per glas €4,50

MERLOT (ROOD)
De kleur is dieprood met lichte hints van paars. In de neus heeft deze 
wijn zwarte bessen, tonen van wilde aardbeien en paddenstoelen. 
De smaak is zacht en aromatisch met kruidige tonen

CHARDONNAY (WIT)
Helder gele kleur met amber reflecties. De neus is krachtig en 
complex, met aroma’s van witte bloemen, acacia, citrusvruchten, 
grapefruit en oranjebloesem. Fris en fruitig, zalvend en rijk. De wijn 
biedt aangename aroma’s van kamperfoelie, rijpe peer en kruiden. 

GRENACHE (ROSÉ)
De wijn heeft een glanzende en zacht zalmroze kleur. Rood fruit in 
de neus, zoals framboos, kers, aardbei en granaatappel. De mond 
is fris en zuiver met tonen van rood fruit en witte bloemen.

FOOD & DRINKS

WWW.CAFEDEMISSE.NL
Dominicanenstraat 47
5453 JN  Langenboom

info@cafedemisse.nl
www.cafedemisse.nl

BAR-DRINKS

FRIS

Pepsi  |  2.50
Pepsi max  |  2.50
Sisi  |  2.50
Cassis  |  2.60
Lipton (green)  |  2.60
Appelsap  |  2.60
Sourcy rood / blauw  |  2.50
Tonic  |  2.60
Rivella  |  2.60
Bitter lemon  |  2.50
AA-drink  |  2,60

WARME DRANKEN

Cappuccino  |  2.90
Espresso  |  2.50
Chai latte  |  3.50
Latte Macchiato  |  3.20
Latte Caramel  |  3.50
Koffie  |  2.50
Warme chocomel  |  3.40
Slagroom  |  0.70
Thee  | 2.50
Keuze uit de volgende smaken: 

English breakfast, Yen bai green, 

Lemongrass green, Rooibos 

orange lemon lime, Honeybush 

mango lemon of Afternoon 

melange

BIEREN?
Zie voor onze grote selectie 
bieren onze aparte bierkaart!

WIL JE IETS ANDERS 
DRINKEN?

We hebben natuurlijk ook 
diverse likeuren, lekker bij 
de koffie of gewoon omdat 
het kan. Meer zin in een 
mixdrank? Vraag gerust!

PORT & MOEZEL

PORT
Kopke Fine White  |  4.00
Kopke Fine Ruby  |  4.00

MOEZEL, 
KLOSTERKRONE  |  4.50
Lichtzoete en fruitige wijn. 



BAR-BITES  Te bestellen tot 23.00u

BOURGONDIËR BITTERBALLEN  |  9.50
10 stuks met mayonaise en mosterd
15 stuks 14.00

BITTERGARNITUUR  |  9.50
10 stuks met mayonaise.
15 stuks 14.00

POTATO DIPPERS  |  6.00
Lepelvormige krokante aardappel 
schelpjes met Misse-saus & aioli.

MINI FRIKANDELLEN  |  4.50
8 stuks met mayonaise. 

CHIPS  |  3.00
Paprika.

NACHO CLASSIC  |  8.00
Tortilla chips, zure room, chilisaus, 
bosui en geraspte kaas.

NACHO DE MISSE  |  11.00
Tortilla chips, zure room, chilisaus, 
pulled pork, bosui, geraspte kaas, 
sriracha-mayonaise en BBQ-saus

DE MISSE-PLANK  |  17.00 
Potato dippers met bourgondische 
bitterballen (6), bittergarnituur (8), 
Misse-saus, mayonaise en curry.

BAR-FOOD

BAR-SWEETS Te bestellen tot 21.00u

APPELTAART  |  3.80
Ouderwets lekker.
Toe�e slagroom + 0.70

BEN & JERRY’S
Cookie Dough 2.70
Chocolate fudge brownie 2.70
Strawberry Cheesecake 2.70

FRIET BAR Te bestellen tot 21.00u

CHIQUE DE FRIET

FRIET MISSE  |  8.50
Friet met pulled pork, rode ui, BBQ-
saus, Sriracha-mayonaise en bosui. 

FRIET CRISPY CHICKEN  |  8.50
Friet met tempura chicken, BBQ saus, 
cherrytomaat, bosui en mayonaise.

FRIET BALI  |  9.00
Friet met pulled pork, satésaus, kroepoek, 
Chipotle-mayonaise en bosui.

FRIET BRUSSEL  |  8.50
Grote friet met Belgisch 
Stoofvlees en mayonaise.

FRIET VEGA  |  8.50
Friet met truffelmayo en groentekroket.

BURGERS

HAMBURGER SPECIAAL  |  5.00
met sla, tomaat, ui & speciaal saus

KIPBURGER  |  5.00
met sla, tomaat, ui & Joppiesaus

VEGA CHILI BURGER  |  5.00
met sla, tomaat, ui & Chipotle mayo

CLASSIC FRIET

PORTIE FRIET  |  3.00
Met saus naar keuze (mayonaise, 
curry of ketchup).
Met speciaal saus 3,50
Met satésaus 4,50
Met stoofvlees 5,00

SNACK  |  2.00
Keuze uit frikandel, kroket, kaassouffle, 
kipnuggets, bamischijf of mexicano.  
Met saus naar keuze (mayonaise, 
curry, ketchup of speciaal)
Broodje met snack? + 1.00

CATAMARAN  |  8.00
Portie grote friet, speciaal 
saus en 2 frikandellen.

FRIET DUO  |  8.00
Portie grote friet, speciaal saus, 
1 frikandel en 1 kroket.

Heb je allergieën of speciale dieetwensen? 

Meld het ons, wij houden hier graag rekening mee. 

JUST TO KNOW, 
FOOD ARRIVES WHEN 
IT’S READY!

TOSTI’S

TOSTI HAM KAAS  |  6.00
Met achterham, Reypenaer kaas, 
ketchup en rauwkost. 

VLAMTOSTI  |  5.00
Met vlammetjes kaas en pittig vlees, 
met zoete chilisaus en rauwkost. 

PIZZA BAR

MARGHERITA    |  10.00
Met kruidige tomatensaus en 
zachte mozzarella.

SALAMI  |  11.00
Met kruidige tomatensaus, salami 
Milano en zachte mozzarella.

4 KAZEN   |  11.00
Met kruidige tomatensaus, 
krachtige Emmentaler, Provolone, 
blauwschimmelkaas en mozzarella.

PULLED PORK  |  12.00
Met kruidige tomatensaus, zachte 
mozzarella, pulled pork, BBQ-saus, 
sriracha-mayonaise en bosui.
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