Drinken - koud

De zomer is begonnen! Strijk neer op ons terras of zoek een fijn
plekje in onze boomgaard. Op ons terras komen we graag de
bestelling opnemen. Zit je in de boomgaard, kom je dan even
naar binnen? We vragen je dan ook meteen te betalen.
We gebruiken zoveel mogelijk eigen geteelde (onbespoten) groenten, fruit, kruiden
en bloemen. Daarnaast zoeken we naar lekkere producten, zoveel mogelijk van
biologische oorsprong en van dichtbij.
Iedere week is wel iets anders rijp of klaar om geoogst te worden. Daarom hebben
we wisselende taarten en lunchgerechten. Kijk op de krijtborden voor het actuele
aanbod.
Kom je ook even in onze winkel kijken? Daar ligt de verse oogst die te koop is.

Verse jus
Appelsap/appelperensap van onze historische rassen
Coca cola/Bruiswater/Chocomel/Fritz rabarber
Biologische Charitea green tea
Fever tree tonic
Verse smoothie met ons eigen fruit

kl 2,75/gr 3,25
2,50
2,50
3,00
2,75
3,50

Ons biologische bier is van Budels – zie de aparte bierkaart
Budels pils, malt, radler
3,00
Budels hopped malt
3,25
Budels weizen
3,75
Budels capucijn
4,00

Eten

Drinken - warm

We proberen graag smaken uit en verwerken zoveel mogelijk producten uit onze
eigen tuin. Op de krijtborden staan onze lunchgerechten, waaronder quiche, soep
en ons inmiddels bekende Warmoes lunchbord.

We zetten onze koffie met biologische bonen van koffiebranderij Boot uit Baarn.
Wil je liever havermelk, sojamelk of decafé? Dat kan ook.

Voor kinderen:
2 of 3 breekbroodjes met roomboter en beleg naar keuze

Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Espresso
Dubbele espresso
Thee
Verse thee
Havermelk/sojamelk/decafé
Warme chocolademelk
Slagroom

Warmoes is een historische tuinderij.
Een klein boerenbedrijf zoals er in Lent
vroeger heel veel waren. We proberen
de wijze van telen van de warmoezeniers
in ere te houden en jaarrond zoveel
mogelijk verschillende groenten en fruit te
oogsten. Zoek je een plek voor een
feestje/vergadering/workshop?
Vraag naar de mogelijkheden. We
hebben namelijk 2 ruimtes die gehuurd
kunnen worden. In de oude tuinderswoning is een sfeervol 6-persoons vakantiehuis
gerealiseerd. Kijk op www.dewarmoes.nl voor alle info en activiteiten.
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Iets lekkers bij de koffie? Kies uit een van de lekkere zelfgebakken taarten.

1,50/2,00

