
 

 

Voor bij de koffie: 

Duo van chocolade:  huisgemaakte chocoladebrokken en brownies €  3,75 

Appelgebak          €  3,75 

Slagroom          €  0,50 

Verse aardbeien met croutons van suikerbrood en slagroom   €  6,50 

 

Lunchgerechten: 

Soep van de dag         €   5,50 

Tosti van desembrood met mozzarella, tomaat en pesto *   €   7,50 

Tosti van desembrood met boerenachterham en belegen kaas *  €   7,50 

Kindertosti met ham en kaas       €   4,50 

Twee bourgondische kroketten op  desembrood *    €   8,50 

Desembrood met oude kaas met mosterd *     €   7,50 

Desembrood met gerookte zalm met limoenmayonaise *   € 12,50 

12-uurtje de Coendersborg       € 14,50 

Mini tosti met mozzarella, tomaat en pesto - Roerei met gerookte zalm - 

Bourgondische kroket - Mini kopje soep van de dag  

Salade van de dag         € 13,50 

 

*Bij alle desembrood gerechten heeft u keuze uit meergranen- of witbrood 

 

 

Voor bij de borrel: 

Bourgondische bol met huisgemaakte alioli en tonijnmousse   €   6,50 

De Bourgondiër bitterballen met mosterdsaus (10 stuks)   €   8,50 

Portie kaas en Groninger worst       €   7,50  

Snaaiplank de Coendersborg       € 13,50 

Bitterballen - assortiment kaas – Groningerworst - gemengde nootjes  

 

 



 

Dranken: 

Koffie            €   2,50 

Espresso          €   2,50 

Dubbele espresso          €   4,00 

Cappuccino          €   3,00 

Cafe au lait           €   3,00 

Thee           €   2,50 

Verse muntthee          €   3,00 

 

Frisdranken vanaf         €   2,75 

Vruchtensappen          €   3,00 

 

Rode wijn:  

Stemmari - Nero d'Avola, Italië. Fluweelzacht met tonen van bessen, wilde 

aardbei en granaatappel – per glas       €  4,25   

Witte wijn:           

Siërra Noble – Sauvignon Blanc – een droge wijn uit Chili– per glas  €  4,25   

Paul Mas – Chardonnay – Frankrijk  – per glas     €  4,50   

Rosé             

Virginie – Fruitig, fris, zomers en verkwikkend - Languedoc– per glas  €  4,50   

 

Bieren: 

Brand bier van de tap         €  3,00 

Speciaal bier – fles         €  4,75 

Heineken 0.0 -fles          €  3,50 

Brand weizen 0.0 – fles         €  3,50 

 

Binnenlands gedestilleerde dranken vanaf     €  3,00 

Buitenlands gedestilleerde dranken vanaf      €  5,00  

 

 

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Coendersborg, Cafe de 

Sleutel, s’Amuse Cateraar of de BuitenSociëteit Paterswoldsemeer.  

Neem vrijblijvend contact met ons op, we helpen u graag verder. 

050-3129213 of www.samuse.nl  

 

 

 

http://www.samuse.nl/

