
MENU
KOFFIE & THEE
Koffie ................................................. 3,25
Espresso ........................................... 3,25
Cappuccino ...................................... 3,45
Latte macchiato .............................. 3,75
Thee .................................................. 3,25
Verse munt- of gemberthee ......... 3,75

FRIS
EARTH Water (plat of bruisend).......... 3,75
Coca Cola (Regular, Zero) ................... 3,75
Fanta ................................................. 3,75
Sprite ................................................. 3,75
Fuze Ice tea (lemon black, green) ........ 3,75
Bio sap (jus d’orange, appelsap) ........... 3,95
Chocomel ......................................... 3,75
Fristi .................................................. 3,75

BORREL
Hertog Jan pils ................................ 3,75
Leffe Blond ....................................... 4,75
Leffe Dubbel trappist ..................... 4,75
Tripel Karmeliet ............................... 4,75
Hertog Jan 0.0 ................................ 3,25
Amstel Radler citroen .................... 3,25
Huiswijn wit/rood/rosé per glas ..... 5,00
                                                      per fles ....21,50

GEBAK
Bekijk het aanbod van 
vandaag in onze
gebaksvitrine.
Elke dag vers
uit eigen
patisserie!

ARRANGEMENTEN
Onze arrangementen serveren wij in verband met versheid en voorbereidingstijd enkel  
op reservering via www.bijrobert.nl/de-kazerne. Gun jezelf ook zo’n genietmoment!

MORNING COFFEE .......................................................................................19,50 p.p.
Koffie met een proeverij van zoete hapjes uit de patisserie: een Meesterlijk geniet- 
moment om je dag goed te beginnen.

HIGH TEA .......................................................................................................45,00 p.p.
Een high tea zoals een high tea bedoeld is, met een glas vino frizzante voor een  
feestelijke start, onbeperkt thee en een assortiment van hartige en zoete gerechtjes  
uit eigen bakkerij en patisserie.

LUXE LUNCHPROEVERIJ ...........................................................................45,00 p.p.
Een heerlijke lunchbreak met hartige lekkernijen uit eigen bakkerij, geserveerd met 
twee glazen wijn. 



PINSA ROMANA
 HALF €10,95 | HEEL €17,95

PINSA PANCETTA
Pecorinocème, balsamico-uitjes en mozzarella, na het bakken belegd met 
pancetta, crème van eidooier en verse tijm

PINSA QUATTRO FORMAGGI        
Pecorinocrème, gorgonzola, mozzarella, tallegio en rode ui, na het bakken belegd 
met semi-gedroogde tomaatjes, gegrilde courgette en rucola  
(+ ibericoham €2,50)

PINSA TARTUFO        
Pecorinocrème met truffel, balsamico-uitjes, paddenstoeltjes  
en mozzarella, na het bakken belegd met rucola en vers  
geschaafde zwarte truffel (+ ibericoham €2,50)

PINSA DI MARE 
Paprikacrème, mozzarella, rode ui en artisjokharten, na het bakken  
belegd met geblancheerde groene asperges en gerookte zalm

PINSA AUTUNNALE 
Pompoencrème, mozzarella, rode ui en paddenstoeltjes, 
na het bakken belegd met oude geitenkaas, rucola, walnoten
en honing-balsamicostroop (+ ibericoham €2,50)

PINSA SPIANATA ROMANA       
Lichtpittige tomatencrème, mozzarella, zwarte olijfjes en geroosterde 
paprika, na het bakken belegd met pittige salami, peperoncini en rucola

PINSA PIEMONTE (ZOET)        
Pinsa met spijsroom, gianduia-chocolade, hazelnoten uit 
Piemonte en chocolate chips, na het bakken afgetopt met karamel 
en pistaches uit Bronte
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