KOFFIE

ZUIVEL
WARME CHOCOMEL slagroom + 0,5 3,5

Onze koffiebonen van Manetti zijn typisch
Noord-Italiaans en heeft zijn smaak te
danken aan de krachtige koffie uit o.a.
Indië, aangevuld met de zacht zoete koffie
uit Brazilië. Hierdoor is dit een intense
koffie voor de liefhebber van kruidige
espresso en vol romige melkvarianten. Met
tonen van kruidnagel, zacht zoet van
karamel en dadels en een hintje van anijs.

KOFFIE

2,9

ESPRESSO

2,8

DOPPIO

3,8

CAPPUCCINO

3,25

FLAT WHITE

4,25

LATTE MACCHIATO

3,5

ICED COFFEE

3,5

MELK / KARNEMELK

2,5

FRISTI / CHOCOMEL

3

SAPPEN
VERSE JUS D’ORANGE

klein

3,8

VERSE JUS D’ORANGE

groot

4,8

APPELSAP

3

TOMATENSAP

3

SMOOTHIES

Vanille, karamel of hazelnootsiroop
+ 0,5
Decafé, haver, soja, amandelmelk,
siropen of slagroom + 0,5

CLOCKWORK ORANGE 6

Extra espresso shot + 1

HAWAIIAN

6

BERRY BOMB

6

LOVELY GREEN

6

THEE

3

Samen met het team van The art of tea hebben
wij een bijzonder thee assortiment samengesteld.
The art of tea is een begrip in Haarlem, deze
overvolle winkel heeft al haar vele honderden
theesoorten op voorraad en het is een ware
overval aan kleuren, geuren en smaken.

FRIS

3

COCA COLA REGULAR
OF ZERO / FANTA / SPRITE
BIOLOGISCH TONIC / BITTER LEMON /
GINGER ALE
ICE TEA GREEN
ACQUA PANNA 0,25 L

JASMIJN

een groene thee vermengd met hele jasmijn
bloesems.

VAN GOGH MELANGE

een groene thee met combinatie van vanille en
citrusvrucht

AFTERNOON MELANGE

SAN PELLEGRINO 0,25 L
AGROPOSTA LIMONADE

salie, vlierbloesem, lavendel, citroen of framboos

BIEREN
BIRRA MORETTI 33CL

4

WEIHENSTEPHANER 50CL

6

HEINEKEN 0.0 30CL

3,6

AMSTEL RADLER 2% 30CL

3,6

LIEFMANS 25CL

4,5

WIJN EN BUBBELS

een blend van zwarte theeblaadjes

HAARLEMSE ZWARTE MELANGE
zwarte thee met smaken van jeneverbes,
citrusschilletjes en zonnebloemblaadjes

Prosecco, Frizzante Sachetto
Prosecco, Bosco del Mierlo Millesimato

0,2L
0,75L

7
25

zachte rooibos met frisse vruchten en pittige
specerijen

WIT
Sauvignon blanc | Mancura Etnia, Chili
Chardonnay | Réserve du Petit Bois, Frankrijk

GLAS
4,8
4,8

FLES
25
25

VERSE MUNT THEE

3,5

ROSE
Pinot grigio | Bosco del Merlo, Italië

4,8

25

VERSE GEMBER THEE

3,5

CHAI LATTE

4

ROOD
Tempranillo | Romeo, Spanje

4,8

25

LADY GREY

zwarte thee met citrusschil, korenbloem en
bergamot aroma.

ROOIBOS OPENHAARD ROMANCE

LUNCH

ZOETIGHEID

ONTBIJT tot 12:00 uur

GLUTENVRIJE
CHOCOLADETAART
Wit of bruin

HOFJES ONTBIJT VOOR 2

4,5

CROISSANT
met boter en jam

3,5

WENTELTEEFJES
met verse peer, honing
en mascarpone

10,5

YOGHURT
8
met rood fruit, honing
en huisgemaakte granola
UITSMIJTER
8,5
met ham, kaas en tomaat

Welkom
Wat fijn om u te mogen verwelkomen!
Haarlem staat bekend om de hofjes,
vaak midden in het centrum. Het
Proveniershofje is er zo één. Wat dit
hofje extra bijzonder maakt is ons
aangrenzende lunchroom: Hofje zonder
Zorgen.
Het eten bij Hofje zonder Zorgen is even
uniek als de plek. Alles wordt met ‘zorg’
bereid. Ontbijt, lunch en high tea met
producten uit de streek, biologisch en
zoveel mogelijk zelf gemaakt.
De dag starten met een lekker kopje
koffie, of de werkweek afsluiten onder
het genot van een glaasje wijn. Een
warme plek, die mensen van alle rangen
en standen samenbrengt; Hofje zonder
zorgen is voor iedereen.

PASTEL DE NATA

3

RED VELVET

4,5

LEMON CURD
AMANDEL BOSBES

geserveerd met brood

HOFJES LUNCH VOOR 2
15 p.p.

15 p.p.
Heerlijk ontbijt met een
croissant, mini broodjes,
hartig en zoet beleg,
roerei met bacon, yoghurt
met huisgemaakte granola en
een glaasje verse jus d’orange

SALADES

Heerlijke lunch met soepje
van de dag, 2 belegde mini
broodjes en een zoete
afsluiter

BELEGDE BROODJES
keuze uit wit, bruin
of glutenvrij + 0,5

4,5
4,5

CHEESECAKE

4,5

CARROT CAKE

4,5

APPELTAART

4,5

BROWNIE

4

SCONE

4

met clotted cream
en jam

SOEP V/D DAG
wisselende soep van
het seizoen

7

QUICHE
wisselende quiche van
het seizoen

8

TOAST AVOCADO

11

groene asperge met
truffelmayonaise, Ricotta,
avocado en Parmezaanse kaas

OLD AMSTERDAM

8,5

GEROOKTE KIP
13,5
met veldsla, avocado,
pijnboompitjes en honingmosterddressing
GEITENKAAS
warm uit de oven met
walnoot, vijgen
en aceto balsamico

13,5

VITELLO TONNATO
met kalfsrosbief,
tonijnmayonaise,
rucola en kappertjes

13,5

met groene kruiden mosterd,
tomaat en komkommer

GEITENKAAS

10,5

warm uit de oven met walnoot,
honing, aceito en vijgen
met rucola

AMBACHTELIJKE

9,5

TONIJNSALADE

HIGH TEA
vanaf 15:00 uur. Enkel op reservering

25 p.p.
Hofjes High Tea met onbeperkt verse thee van The Art of Tea met een
soepje, verschillende hartige broodjes en hapjes, taart en zoetigheden.

met appel, rucola en kappertjes

LILLY

10,5

gerookte kip met avocado,
spek en honingmosterd dressing

CARPACCIO

9,5

VEGAN
CLUB SANDWICH
13,5
klassiek met no-egg salad,
vegan kip & bacon,
tomaat en veldsla

met truffelmayonaise,
BROODJE NO-EGG
10,5
SALAD
met komkommer, tomaat
en veldsla

zongedroogde tomaat
en Parmezaan

CLUB SANDWICH

12,5

klassiek met kipfilet, eiersalade,
bacon, tomaat en veldsla

NO-TUNA MELT
11,5
met vegan cheddar, rode ui
en kappertjes

