DROOM! DE BASTEI

alleen het mooiste uitzicht van Nijmegen, je vindt er ook
DROOM! de Bastei. Bij DROOM! werken mensen vanuit de
participatiewet of arbeidsmatige dagbesteding, allemaal
met passie voor gastvrijheid, lekker eten en drinken.
Waar nodig krijgen de assistent medewerkers coaching
op maat, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen…
En wij als team het beste uit elkaar! Maak kennis met de
kookkunsten, baristaskills en gastvrijheid van ons team,
wees welkom bij DROOM! de Bastei.

@droomdebastei

@droomdebasteinijmegen

menu

Op de bovenste verdieping van De Bastei vind je niet

WARME DRANKEN

BIEREN EN WIJNEN

WARME DRANK

Ook met havermelk of als decafé te verkrijgen

Espresso
Espresso macchiato
Dubbele espresso
Koffie
Americano
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Flat white
Chai latte
Dirty chai latte
DROOM!-thee

2,
2,80
3,60
2,60
2,60
2,80
3,3,3,80
3,20
4,20
2,60
60

Wij komen langs met de theekist.

Verse munt- of gemberthee
Warme chocolademelk

3,3,-

Slagroom + 0,40

FRISDRANKEN
Coca-cola regular of zero
Chaudfontaine rood of blauw
Fanta orange of cassis
Finley tonic of bitter lemon
Fuze tea sparkling of green tea
Rivella
Sprite
Ranja framboos

Hertog Jan
Warsteiner 0,0%
Warsteiner radler 0,0%
Stadsbrouwerij de Hemel

3,3,3,5,-

Keuze uit: blond, tripel en amber.
Zie krijtbord voor meer seizoensbiertjes.

Oersoep Waalwolf
Biologische droge witte wijn

5,5,-

klein flesje, 25 cl

Biologische rode wijn

SOEP

VOOR DE KLEINE ETER

Geserveerd met oerbrood en roomboter

Keuze uit maïs- of meergranenbrood

5,Waalkade

klein flesje, 25 cl

SAPPEN EN ZUIVEL

Ridderhap

De geurige vracht aan specerijen, afkomstig uit

Een snee oerbrood met ham, kaas,

alle werelddelen, uitgeladen door de kaaisjouwers.

pindakaas of hagelslag.

Zacht-pittige curry soep.

Jonkerspijs

2,50

3,-

geserveerd met komkommer en ketchup.

Verse jus d’orange
Verse jus d’orange groot

3,3,80

TOSTI’S

Karnejus
Schulp sap

2,
2,80

Keuze uit maïs- of meergranenbrood

2,20
2,20
2,80
2,80

Huisgemaakte tonijnsalade, rode ui en kaas.

Melk
Karnemelk
Fristi
Chocomel

5,50

Een enkele tosti ham en/of kaas,

80

appel, peren of appel-vlierbessen

2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
1,00

6,00

Spiegelwaal

Belvédèèère

Saucijzenbroodje

3,-

Uit eigen bakkerij.

7,50

7,

GEBAK

-

Uit eigen DROOM!-bakkerij

Geitenkaas, appel, honing en walnoten.

DROOM! appeltaart
Jacobspoortje
Ham en/of kaas.

5,

50

3,60

Vers gebakken appeltaart uit eigen bakkerij.

Slagroom + 0,40

Gebak van de dag

3,60

Vraag de bediening naar het gebak van de dag.

+ slagroom 0,40 cent

3,80

Brownie met walnoten
Huisgemaakt voor de chocoladeliefhebber.

3,-

