IN DE OUDE APOTHEEK
WELKOM BIJ SPEK & SPELT IN DE OUDE APOTHEEK!

De oude apotheek is een indrukwekkend pand aan de
Haven in Schoonhoven. Vroeger apotheek maar nu van
woensdag tot en met zaterdag koffie- en lunchroom. Op
vrijdagavond eet je hier in huiselijke sfeer een heerlijke
maaltijd onder het genot van een huisgemaakte limonade
of 0.0% drankje. Geen tijd om te komen zitten? Dan neem
je de maaltijd gewoon mee naar huis.
Ook vind je in mijn winkeltje mijn home-made producten.
Van limonadesiroop tot granola en heerlijke jam. Allemaal
met liefde en aandacht gemaakt!
In de lunchroom breng ik de Krimpener- en Lopikerwaard
op jouw bord! Al mijn verse producten komen namelijk uit
de regio en worden geleverd door mensen die liefde en
passie hebben voor hun product. Ga zitten, geniet en laat
je verrassen door de veelzijdigheid van onze regio.
Liefs, Lisanne

DRANKEN
WARM
KOFFIE			

€2.60

ESPRESSO		

€2.60

CAPPUCCINO		

€2.95

LATTE MACCHIATO

€3.50

FLAT WHITE		

€3.25

CORTADO		

€2.95

ESPRESSO MACCHIATO

€2.95

THEE			

€2.60

KOUD
KINDERLIMO

€1.25

HOME MADE LIMO
plat of bruisend

€3.25

NIX & KIX FRISDRANK

€2.75

LEKBONGERD SAP

€2.95

KLEINTJE SAP			

€1.95

DRANK SPECIALS
VERWARMENDE KRUIDENTHEE
VERSE MUNTTHEE		

€3.30

VERSE GEMBERTHEE		

€3.30

GEMBER – CITROEN – SINAASAPPEL			

€3.30

KANEEL & SINAASAPPEL
GEMBER THEE MET TIJM
SINAASAPPEL & KRUIDNAGEL
GEMBER SHOT					
Wanneer je echt een beetje pit nodig hebt

€3.50

KOFFIE SPECIALS
CHOCO KOFFIE

€3.95

WINTER LATTE					

€3.95

DIRTY CHAI

€3.95

Chocolade melk – espresso
Latte macchiato met een winterse siroop

Chai siroop – espresso – opgeschuimde melk

OVERIGE SPECIALS
GOLDEN MILK

€3.95

CHAI LATTE					

€3.95

Kurkumamelange - opgeschuimde melk
Chai siroop – zwarte thee - opgeschuimde melk

“GLUHWEIN”						 €3.75

Een verwarmende Gluhwein maar dan 0.0%
APPLE HOTTIE				

Een verwarmende appeldrank met gember en kaneel

€3.75

BORREL
BIER

Wij hebben alcoholarm of alcoholvrij bier. Vraag gerust
naar het huidige assortiment. Deze wisselen wij namelijk
met het seizoen mee.

0.0% COCKTAIL
VERWARMENDE APPEL
Gember siroop – appel perensap - tijm

€4.60

GIN TONIC			
Klassieke gin tonic met tonen van Citrus
Maar dan zonder alcohol

€4.60

CUBAANS VUUR			
Deze cocktail brengt je even terug naar
een wit strand en heel veel zon

€4.60

BORRELHAPJE
WAARDSE BORRELBORD VOOR TWEE
Borrelhapjes uit de Waard met desembrood
en dips
BOERENCHIPS MET DIP				
Naturel chips met huisgemaakte
gerookte paprika dip

€14.95

€5.50

ONTBIJT - BRUNCH - LUNCH
YOGHURT MET GRANOLA				
Boeren yoghurt – huisgemaakte jam
en onze eigen granola
UITGEBREID ONTBIJT OF LUNCH		
Gekookt eitje – seizoensfruit –
yoghurt met granola – toast met boter
BANANENBROOD VOOR ONTBIJT OF LUNCH
Bananenbrood – gekarameliseerde banaan
yoghurt - honing

€7.25

€12.95

€7.25

BROODJE KAAS					 €8.75
Stolwijks oud belegen – bieslook mayonaise
Hollandse rauwkost
BROODJE BRIE MET UI OF TOMAAT		
Boerenbrie – huisgemaakte uien chutney
of huisgemaakte tomatenjam

€8.75

BROODJE WILDE GANZEN GRILLWORST 		
Ganzen grillworst van het Wildhuys Paprika mayonaise - Koolsalade

€9.75

BROODJE HERFSTIGE		
PADDENSTOELEN RAGOUT
Met een boterham om te dopen
en een frisse garnituur.

€12.95

Mijn brood wordt vers gebakken in een
kleinschalige desembakkerij in IJsselstein.
Bakker Peter bakt elk brood met veel liefde en
aandacht, en dat proef je! Brood, zoals het hoort te zijn.
Ook glutenvrij brood!

LUNCH
SOEP VAN DE DAG		
			 €7.50
De Soep van de Dag wordt bepaald op basis van
beschikbaarheid. Wat is er in het seizoen en wat ziet er
bij de groenteman het allerbeste uit?
Check het bord, of vraag het even na.
Geserveerd met brood.
SALADE VAN DE DAG		
Al struinend over de lokale markt bepaal
ik wat de salade van de dag wordt.
Check het bord, of vraag het even na.
Geserveerd met brood.

v.a. €12.95

Alle ingrediënten komen vers uit de regio.
De Krimpenerwaard en de Lopikerwaard
hebben namelijk heel veel te bieden: kaas,
eieren, groente, fruit, vlees en zelfs wild.
Ik vertel je graag over de kleinschalige leveranciers
die vol passie met hun product bezig zijn.
Proef, en geniet van al het moois dat de prachtige
omgeving te bieden heeft.

KINDER LUNCH
VOOR DE ZOETEKAUW				
Bruin bolletje met hagelslag of appelstroop

€5.25

VOOR DE KLEINTJES 				
DIE VAN HARTIG HOUDEN
Bruin bolletje met kaas of grillworst
en groentegarnituur

€5.50

ZOET
Alles wordt met liefde huisgemaakt en is terug te vinden
op onze bar.
Wij snappen dat het moeilijk kiezen is en daarom kun je
alles ook “To Go” meenemen.

