
 
 

Like onze Facebookpagina en breng eens een bezoek aan onze website; www.restaurantnr7.nl 

Frisdrank 

Naturfrisk elderflower (vlierbloesem), biologisch zonder toegevoegde suiker € 2,20 
Fentimans ginger ale of bitter lemon, biologisch zonder toegevoegde suiker  € 2,20 
Fever Tree Madagascan cola, zonder kunstmatige suikers € 2,20 
Earth ‘Sparkling (water met een missie; drinkwater voor iedereen beschikbaar)   € 2,20 
Coca Cola light, Hero cassis, Lipton groene ijsthee  € 2,20 
Biologische appelsap € 2,20 
Versgeperst sinaasappelsap  € 2,40 
  

Koffie & Thee 

 

Crusio Thee Theater 
Puur en werelds. Niet van één boer, één plantage en één oogstdag. Maar van wel 65 
kleine boeren in 14 landen. Met als doel zo goed mogelijke, losse thee op tafel te 
zetten. Ongeblend, zonder parfum, biologisch en met de hand geplukt. Er wordt 
niets, maar dan ook niets aan toe gevoegd en de verbouwers ontvangen een eerlijke 
prijs. Dat is thee van Kiona Malinka de drijvende kracht achter Crusio Thee 

 
Crusio Witte Thee met gember – Nepal  
Geur: Zoet, citrusvruchten, gember Kleur: Cognac 
Smaak: Deze zoete, licht drogende thee heeft een mooie balans van citrus en gember 

€ 2,00 

Crusio  Groene Thee – Japan 
Geur: Vers gemaaid gras en sla. Kleur: Helder intens groen 
Smaak: Hele frisse maar toch volle groene thee. Soepel mondgevoel.  

€ 2,00 

Crusio  Zwarte Thee – Nepal 
Geur: Honing, Rozijnen Kleur: Honing Smaak: Thee met veel rozijnen en honing in de smaak. 

€ 2,00 

Crusio  Rooibos – Zuid-Afrika 
Geur: Zoet, licht zuur. Kleur: Roodbruin  
Smaak: Zachte traditionele rooibos, fruitig, veel honingtonen 

€ 2,00 

Verse muntthee of gemberthee € 2,50 
Warme chocolademelk, donker, melk of wit met slagroom € 3,00 
Melk of karnemelk € 1,50 
Koffie           € 1,80 
Espresso € 1,80 
Cappuccino € 2,30 

 
Koffie en thee worden geserveerd met een koekje van eigen deeg 

 

 

Zoetigheid 

Muffin met biologische appel, lauwwarm geserveerd € 1,60 
Appeltaart met de biologische appels uit de tuin van Juf Lorna                                          € 2,50 

 


