Baanstraat4

Openingstijden:
Maandag
Gesloten
Dinsdag t/m Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag
10:00 - 21:00
Zaterdag
10:00 - 17:00
Zondag
12:00 - 17:00
Baanstraat 4 3131 CA Vlaardingen
010 - 434 35 01/ 06 21 40 76 75

Cafés - Koffie

Especialidades
Mokaccino

- Gecondenseerde melk met koffie en slagroom

3.50

Bella del Sud

- Koffie met veel melk, kaneelsiroop en slagroom

3.50

2.30

B.B. Bar

- Koffie met veel melk, karamelsiroop en slagroom

3.50

- Koffie verkeerd

2.40

Fuimicino

- Koffie met veel melk, hazelnotensiroop en slag-

3.50

Galão

- Portugese koffie verkeerd (heel veel melk)

2.50

Cappuccino

- Met opgeschuimde melk

2.30

Espresso

- Klein plezier maar erg krachtig

2.00

Café

- Plezier voor elke dag

2.00

Café sem cafeina

- Cafeïne vrij

Café com Leite

Cappuccino sem cafeina - Cafeïne vrij

2.50

Cappuccino com natas

- Met slagroom

2.50

Chocolate quente

- Warme chocolade melk

Suiço

- Warme chocolade melk met slagroom

Café moka

- Warme chocolade melk met koffie en slag-

room

Chás - Thee
Verse munt thee

- Heeft een goede werking op de maag

2.50

2.20

Kamille thee

- Kamille staat bekend als medicinaal kruid

2.20

2.50

Rooibos biologisch

- Zonder cafeïne. Is goed voor de algehele

2.20

2.50

room

Outros cafés— Andere koffie

Groene thee - Jasmin

weerstand
- Exclusieve Jasmijnthee met veel bloesem

2.20

Groene thee - Mint

- Melange van groene thee en pepermunt

2.20

Groene thee - Aardbei

- Aalbes, aardbeien en frambozen

2.20

Groene thee lemon

- Zachte groene Sencha met Lemongras

2.20

Groene thee - Verbena

- Subtiele citroen aroma

2.20

Colombia Organic

- Goede balans van body en aroma

2.60

Ethiopia Organic

- Vanille aroma, boterzoet, bessenfruit, na-

2.60

Assam goudblad

- Mooie koperkleurige, thee uit Noord-India

2.20

Panama Kotowa

- Volle body, rijke zoete smaak met wijn en

2.60

Lady earl grey

- Traditionele earl grey met oranjebloesem

2.20

Java

2.60

Caramel thee
English breakfast

- Zwarte thee, stukjes karamel en aroma
- Origineel

2.20

- Zeer karaktervol, volle nasmaak

Brasil Santos

- Droge afdronk en een lekkere kick

2.60

Witte thee - Mao Feng

- Aangenaam aromatisch

2.20

- Wervelende zoetfruitige frisheid,

2.60

Chai

- Kruidenthee met kaneel, gember, etc.

2.20

Kenia

Gimko

- Subtiele licht zoete nasmaak

2.20

Brandnetelthee

- Veel gezondheids voordelen

2.20

Groene thee - Sencha

smaak van chocolade
fruit tinten

heerlijk aroma : Wauw!

Biologisch met beperkte cafeïne

2.20

2.20

Pastelaria - Gebak (zelfgemaakt uit eigen keuken)
Natuurlijk gratis slagroom bij het gebak!

Padaria quente (geserveerd met salade)
Tostas queijo

- Tosti kaas / tomaat / pesto

3.75

Tostas Hawai

- Tosti ham / kaas / verse ananas

3.75

Tostas queijo cabra

- Tosti geitenkaas / walnoten / honing

3.75

Tostas queijo brie

- Tosti brie / appel / bacon

3.75

Pastel de nata

- Specialiteit uit Portugal

2.00

Tarte de amendoa

- Amandeltaart

2.40

Tarte de maça

- Appeltaart

2.40

Torta de cenoura

- Winterpeentaart (lactose vrij)

2.40

Torta de laranja

- Sinasappeltaart (lactose vrij)

2.40

Tostas Picante

- Tosti salami / kaas en spaanse peper

3.75

Torta de limao

- Citroentaart (lactose vrij)

2.40

Tostas Salmao

- Tosti zalm / kruidenkaas / bieslook

3.75

Torta de nozes

- Walnotentaart

2.40

Bolo bolacha Maria

- Mokka Maria biscuittaart

2.40

Bolo chocolate

- Chocolade cake

2.40

Padaria - Broodjes

Torta de coco

- Kokostaart met sinasappel (glutenvrij)

Tarte de maça quente

- Warme appeltaart met vanille ijs en
slagroom

Pao saudavel

- Italiaanse bol gezond

2.40

Pao com pasta carne

- Italiaanse bol met filet american, uitjes, ei en 3.95

3.95

Pao com salmao

- Italiaanse bol met zalm en kruidenkaas

3.95

Pao com queijo velho

- Italiaanse bol met oude kaas

3.75

Festa do chá - High Tea - Een tafel gevuld met de meest smakelijke lekker-

Pao com frango

- Italiaanse bol met kipfilet

3.75

(22,50 p.p)

Pao com queijo

- Italiaanse bol met kaas

3.75

Pao com fiambre

- Italiaanse bol met ham

3.75

nijen: scones, sandwiches, taartjes. Je kan het zo
zoet of hartig niet bedenken of het staat op tafel.
Laten we de thee niet vergeten, in veel verschillende soorten! Dat belooft een gezellige middag te
worden!

3.95

mayonaise

Dinsdag t/m Zondag vanaf 14:00

Pao com queijo barrar - Italiaanse bol met kruidenkaas

3.75

Minimaal twee dagen van te voren
reserveren

Pao com brie

- Italiaanse bol met brie

3.75

Pao com atum

- Italiaanse bol met tonijnsalade

3.75

Pao com ovo

- Italiaanse bol met ei en mayonaise

3.75

Pao com manteiga alho

- Stokbrood met kruidenkaas en pesto

3.75

We hebben boven ook de mogelijkheid om privé
lunches of een high tea te verzorgen voor
groepen van 8 tot 18 personen.

Padaria - ‘Portugees brood’

Extra luxe broodje (Pittige broodjes)

Warme broodje met rauwkost en een heerlijke saus
Pao saudavel

- gezond

5.50

Pao com salmao

- zalm en kruidenkaas

5.50

Pao com queijo

- kaas

5.50

Pao com salame

- salami

5.50

Pao com queijo barrar - kruidenkaas

5.50

Pao com brie

5.50

- brie

Pao com atum

- tonijnsalade

5.50

Pao com frango

- kipfilet

5.50

Pao com pasta carne

- filet american, uitjes, ei en mayonaise

5.50

Pao com frango

saus, verse ananas, salade, komkommer en
tomaat
Pao com frango mango - Luxe broodje met warme kip, gebakken
bacon, verse mango, salade, komkommer,
tomaat en mangosaus

Pao com frango caril

6.50

- Luxe broodje met brie, peer , pecannoten en 6.50

Pao com queijo
cabra

- Luxe broodje met geitenkaas, honing, gebak- 6.50

Pao com bacon e ovos

Pao com bacalhau

honing, salade, komkommer, tomaat en saus

ken bacon, salade, komkommer, tomaat en
saus
- Luxe broodje met warme bacon, omelet,
salade, komkommer, tomaat en saus

- Luxe broodje met gepaneerde kabeljauw,
salade, komkommer, tomaat en saus

6.50

6.50

- Luxe broodje met warme kip, kerriesaus en

7.50

7.50
7.50

7.50

appel, salade, komkommer en tomaat

Clubsandwich

gesmolten kaas

Pao com queijo brie

saus naar keuze (zoete chili / honing mosterd
of Portugese groentesaus), salade, komkommer en tomaat

Pao com frango picante - Luxe broodje met warme kip in zoete chili

Extra luxe broodje
Pao Hawai (vegetario) - Luxe broodje met tomaat, verse ananas en

- Luxe broodje met gegrilde kippenborst met

- Clubsandwich met kip / avocado

9.50

- Clubsandwich met tonijn / mais / paprika

9.50

- Clubsandwich met zalm / bieslook

9.50

- Clubsandwich met bacon / eieren

9.50

Focaccias (Warm broodje)
Portofino

- Mozzarella, kaas, tomaat, ham en oregano

6.50

Friulana

- Mozzarella, kaas, tomaat, tonijn en oregano

6.50

Al formaggio

- Mozzarella, kaas, tomaat en oregano

6.50

Primavera

- Mozzarella, kaas, chorizo en oregano

6.50

Mediteranea

- Mozzarella, kaas, tomaat, pesto en oregano

6.50

Sopas - Soep geserveerd met geroosterd brood en kruidenboter

Sobremesa - Dessert

Sopa de dia

- Soep van de dag

4.50

Fruta gelada

- Jus d'orange met vanille-ijs, vers fruit en slag-

4.50

Sopa de tomate

- Tomaten crème soep met verse munt

4.00

Fruta fresca

- Vers fruit van het seizoen met vanille-ijs en

4.50

room

pecannoten

Bebidas frias - Koude dranken

Saladas - Maaltijd Salade

Sumo de laranja

Alle salades worden geserveerd met geroosterd brood en kruidenboter
Salada queijo

- Salade met geitenkaas, verse

8,50

Salada frango

- Salade met kip, komkommer, tomaat en

8,50

Salada atum

- Salade met tonijn, kikkererwten en eieren 8,50

Salada salmao

- Salade met gerookte zalm, avocado,
komkommer en tomaat

8,50

Salada Espargos

- Salade met asperges, aardappeltjes en

8.95

aardbeien, komkommer en tomaat
verse ananas

zalm (lauw-warme salade)

- Jus d'orange - vers en gezond

2.50

Sumo de laranja XXL - Jus d'orange - Extra groot!

3.50

Sumo natural

- Verse sap met vruchten naar keuze

3.50

Suma natural de
macã
Batidos

- Verse geperste appelsap met gember

3.50

- Verse milkshakes met fruit naar keuze

2.95

Granizado café

- Drinkijs - koffie

2.95

Granizado morango - Drinkijs - aardbei

1.95

Granizado limao

- Drinkijs - citroen

1.95

Granizado laranja

- Drinkijs - sinasappel

1.95

Refrigirantes - Frisdrank

Tortilhas frias - Koude wrap
Tortilhas salmao

- wrap met zalm, kruidenkaas,

4.75

Tortilhas frango

- wrap met kip, verse ananas, guacamole,

4.75

Tortilhas atum

- wrap met tonijn, piri piri, mais,

4.75

Tortilhas bacon

- wrap met bacon, kaas, speciale saus,

4.75

komkommer en tomaat
komkommer en tomaat
komkommer en tomaat

- Spa blauw / rood

2.00

- Cassis / Fanta / 7 Up / Ice Tea / Ice Tea green

2.00

- Fristi / Chocomel / Troebel appelsap

2.00

- Cola / Cola light / Cola zero

2.00

- Tonic / Bitterlemon / Rivella
- Redbull
- Radler 0% alcohol / Jillz

2.00

- Agua carvalhelhos (met bubbels)

2.00

- Sumol Laranja / Sumol Ananas

2.00

- Compal Manga / Pera / Ananas / Pessego

2.00

2.50
2,50

komkommer en tomaat

Portugese frisdrank

