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COSYCOSY



Verse soepVerse soep
 Tomaten Crème  Tomaten Crème      7 7

 Seizoenssoep  Seizoenssoep vraag onze medewerkers om het aanbodvraag onze medewerkers om het aanbod 8 8
 geserveerd met brood en kruidenboter geserveerd met brood en kruidenboter

UitsmijtersUitsmijters
 Kaas  Kaas en/of ham 10en/of ham 10

 Carpaccio 1 1 Carpaccio 1 1
 truffelmayo, Ita l iaanse kaas, spekjes, pijnboompitten en rucola truffelmayo, Ita l iaanse kaas, spekjes, pijnboompitten en rucola

12 uurtje12 uurtje   12 12

3 bitterbonkies3 bitterbonkies** naar keuze met brood, bakje verse friet, naar keuze met brood, bakje verse friet,

boterham met spiegelei en een vers tomatensoepje boterham met spiegelei en een vers tomatensoepje 

 * * groente, kaas, garnalen, goulash of kalfs groente, kaas, garnalen, goulash of kalfs

Belegde CrosticoBelegde Crostico
 Carpaccio 10,5 Carpaccio 10,5

 truffelmayo, Ita l iaanse kaas, spekjes en pijnboompitten truffelmayo, Ita l iaanse kaas, spekjes en pijnboompitten

 Huisgemaakte Tonijnsalade  Huisgemaakte Tonijnsalade  7,5 7,5

 Gerookte zalm  Gerookte zalm  9,5 9,5
 citroenmayo en avocado citroenmayo en avocado

 Martino 7,5 Martino 7,5
 met huisgemaakte martino saus met huisgemaakte martino saus

 Ita l iaans gezondje 9 Ita l iaans gezondje 9
 met parmaham en balsamico met parmaham en balsamico

Maris’ Specialty!Maris’ Specialty!

Krokant brood je, keuze wit of bruinKrokant brood je, keuze wit of bruin

Gezel l ig dat je er bent. Gezel l ig dat je er bent. 

Neem een kijkje in onze Cosy menukaart Neem een kijkje in onze Cosy menukaart 

en geniet van onze heerl ijke verse producten, en geniet van onze heerl ijke verse producten, 

mooie koffies en uitgebreide drankassortiment. mooie koffies en uitgebreide drankassortiment. 

Ook kunt u bij ons heerl ijk high tea-en Ook kunt u bij ons heerl ijk high tea-en 

of genieten van een grootse borrelplank of genieten van een grootse borrelplank 

met voor iedereen wat wils .met voor iedereen wat wils .

Heeft u vragen of opmerkingen,Heeft u vragen of opmerkingen,

ook met betrekking tot al lergieën en dieet wensen,ook met betrekking tot al lergieën en dieet wensen,

 spreek ons even aan . spreek ons even aan .

Heel veel l iefs Heel veel l iefs 

Caren, Mariska, Raymond en Kiki Caren, Mariska, Raymond en Kiki 

en ons knusse teamen ons knusse team

  = vegetarisch   = vegetarisch    = vegan = vegan

2 eit jes op 2 boterhammen met salade,2 eit jes op 2 boterhammen met salade,

                           keuze uit bruin of wit                           keuze uit bruin of wit



Club Sandwich  Club Sandwich  
 Club sandwich Kip 10 Club sandwich Kip 10

 gerookte kip, chi l i mayo, kaas, gebakken ei, sla, komkommer  gerookte kip, chi l i mayo, kaas, gebakken ei, sla, komkommer 

 en tomaat met chips en tomaat met chips

 Club sandwich de luxe  Club sandwich de luxe  1 1 ,5 1 1 ,5
 tonijn salade, krab salade, gerookte zalm, gekookt ei, sla,   tonijn salade, krab salade, gerookte zalm, gekookt ei, sla,  

 komkommer, tomaat met chips komkommer, tomaat met chips

Cosy DishesCosy Dishes
 Hete kip 10,5 Hete kip 10,5

 kip stukjes in een pikant jasje met paprika  kip stukjes in een pikant jasje met paprika 

 in huisgemaakte uiensaus in huisgemaakte uiensaus

 6 bitterbonkies 6 bitterbonkies** naar keuze  naar keuze  8,5 8,5
 * * groente, kaas, garnalen, goulash of kalfs groente, kaas, garnalen, goulash of kalfs
 geserveerd met sausjes en salade geserveerd met sausjes en salade

 Huisgemaakte kipsaté 13 Huisgemaakte kipsaté 13
 met satésaus, verse kroepoek, salade en bananenchips met satésaus, verse kroepoek, salade en bananenchips

 Hotdog 13 Hotdog 13
 cheddarkaas, gekarameliseerde ui, ja lapeños, ketchup,   cheddarkaas, gekarameliseerde ui, ja lapeños, ketchup,  

 mosterd en maïs met nacho cheese chips mosterd en maïs met nacho cheese chips

Burgerionios Burgerionios 
 Black Angus Cosy truffel burger 13 Black Angus Cosy truffel burger 13

 Black Angus knusse bacon en cheeseburger 14,5 Black Angus knusse bacon en cheeseburger 14,5

 Nochicken burger  Nochicken burger  13,5 13,5

Flatbreads        Flatbreads        
 Parma di prosciutto 1 1 Parma di prosciutto 1 1

 parma ham, buffelmozzarel la, rucola, rode ui en balsamico parma ham, buffelmozzarel la, rucola, rode ui en balsamico

 Gegri lde groente Gegri lde groente    10 10
 en hummus en hummus

 Gerookte zalm  Gerookte zalm   1 11 1
 avocado, rode ui, citroenmayo en rauwkost avocado, rode ui, citroenmayo en rauwkost

 Carpaccio 12 Carpaccio 12
 truffelmayo, Ita l iaanse kaas, spekjes, pijnboompitten en rucola truffelmayo, Ita l iaanse kaas, spekjes, pijnboompitten en rucola

Salades met flatbread Salades met flatbread 
 Ceasar  Ceasar  10 10

 crispy chicken, ei, bacon, tomaat, komkommer, sla en  crispy chicken, ei, bacon, tomaat, komkommer, sla en 

 ceasar dressing ceasar dressing

 Parma ham 12 Parma ham 12
 parma ham, buffelmozzarel la, honing, walnoten, tomaat,   parma ham, buffelmozzarel la, honing, walnoten, tomaat,  

 komkommer, sla en balsamico komkommer, sla en balsamico

 Carpaccio 13 Carpaccio 13
 carpaccio, pijnboompitten, rode ui, sla, truffelmayo,  carpaccio, pijnboompitten, rode ui, sla, truffelmayo, 

 tomaat en spekjes tomaat en spekjes

 Vis salade  Vis salade  12 12
 tonijnsalade, krabsalade, gerookte zalm, komkommer, tomaat, tonijnsalade, krabsalade, gerookte zalm, komkommer, tomaat,

 sla en ceasar dressing sla en ceasar dressing

Croque Croque 
 Kaas  Kaas en/of ham en/of ham met sausmet saus 4,5 4,5

 Parmaham  Parmaham mozzarel la, truffelmayo en salademozzarel la, truffelmayo en salade 8 8

 Gerookte zalm  Gerookte zalm   bechamelsaus en tomaatbechamelsaus en tomaat 8 8

 Worstenbrood 3 Worstenbrood 3

Met Crostico of frietMet Crostico of friet

Met verse frietMet verse friet

Yummie!!! x KaatYummie!!! x Kaat

Kiek’s choice!Kiek’s choice!

met extra gebakken eit je met extra gebakken eit je ++ 1,50 1,50



Sharing & BorrelSharing & Borrel
 Bitterbonkies Bitterbonkies** 8 stuks  8 stuks  7,5 7,5

  **  keuze uit: groente, kaas, garnalen, goulash of kalfskeuze uit: groente, kaas, garnalen, goulash of kalfs

 Bitterbonkies Bitterbonkies** 15 stuks  15 stuks  13 13
  **  keuze uit: groente, kaas, garnalen, goulash of kalfskeuze uit: groente, kaas, garnalen, goulash of kalfs

 Bittergarnituur 12 stuks 10 Bittergarnituur 12 stuks 10

 Borrelplank Kiek 17,5 Borrelplank Kiek 17,5
 een diversiteit van koude en warme hapjes om samen te delen een diversiteit van koude en warme hapjes om samen te delen

 Borrelplank Ray 23,5 Borrelplank Ray 23,5
 een diversiteit van koude en warme hapjes om samen te delen een diversiteit van koude en warme hapjes om samen te delen

 Nacho’s 8 Nacho’s 8
 kruidenkaas, chi l isaus, rode ui, kaas, spekjes en crème fraiche kruidenkaas, chi l isaus, rode ui, kaas, spekjes en crème fraiche

 Nacho’s Sombrero 10 Nacho’s Sombrero 10
 kruidenkaas, chi l isaus, rode ui, paprika, maïs, kaas, kruidenkaas, chi l isaus, rode ui, paprika, maïs, kaas,

 gehakt en crème fraiche gehakt en crème fraiche

Sweet & GebakSweet & Gebak
 Wisselend gebak  Wisselend gebak vraag onze mederwerkers voor het aanbodvraag onze mederwerkers voor het aanbod 5 5

 Flatbread met wisselend fruit 7 Flatbread met wisselend fruit 7
 mascarpone, merengue, poedersuiker, slagroom en munt mascarpone, merengue, poedersuiker, slagroom en munt

Wafels Wafels 
 Oreo  Oreo caramelfudge en witte choco sauscaramelfudge en witte choco saus 5,5 5,5

 Wisselend fruit 6,5 Wisselend fruit 6,5
 mascarpone, slagroom, choco saus en marshmal lows mascarpone, slagroom, choco saus en marshmal lows

 Naturel  Naturel poedersuiker of nutellapoedersuiker of nutella 5 5

Kindermenu Kindermenu 
 Friet met frikandel/kipnuggets of 3 bitterbonkies 4,5 Friet met frikandel/kipnuggets of 3 bitterbonkies 4,5

 Portie poffertjes  Portie poffertjes 12 stuks12 stuks 4  4 

Warme drankenWarme dranken
Koffie / Decafé 2,7Koffie / Decafé 2,7
Cappuccino 3,2Cappuccino 3,2
Espresso 2,7Espresso 2,7
Latte Macchiato 3,5Latte Macchiato 3,5
Thee Thee diverse smakendiverse smaken 2,8 2,8
Verse muntthee met honing 3,7Verse muntthee met honing 3,7
Verse gemberthee met citroen 3,7 Verse gemberthee met citroen 3,7 
Warme chocolademelk 3,0Warme chocolademelk 3,0
Warme chocolademelk met slagroom 3,6Warme chocolademelk met slagroom 3,6

Knus & Cosy Coffees Knus & Cosy Coffees 4,54,5
Latte CaramelfudgeLatte Caramelfudge met caramelsiroop met caramelsiroop              
Latte Aardbei met Ruby chocolaatjesLatte Aardbei met Ruby chocolaatjes met aardbeiensiroop met aardbeiensiroop

Latte Hopjes Latte Hopjes met mokkasiroopmet mokkasiroop  
Latte Oreo Latte Oreo met witte chocoladesiroopmet witte chocoladesiroop

Latte Snickers Latte Snickers met hazelnoot siroopmet hazelnoot siroop

Latte Marshmal low Latte Marshmal low met vani l le siroopmet vani l le siroop          
Alle lattes worden met slagroom en een bi jpassend zoetje geserveerdAlle lattes worden met slagroom en een bi jpassend zoetje geserveerd

FrisdrankenFrisdranken
Coca cola / Coca cola zero / Fanta / Cassis / Sprite 2,6Coca cola / Coca cola zero / Fanta / Cassis / Sprite 2,6
Lipton regular / Green / Green Zero 2,7Lipton regular / Green / Green Zero 2,7
Tonic / Bitter lemon / Ginger Ale 2,7Tonic / Bitter lemon / Ginger Ale 2,7
Chaudfontaine bubbel / plat 2,6Chaudfontaine bubbel / plat 2,6
Appelsap / Tomatensap / Frist / Chocomel 2,7Appelsap / Tomatensap / Frist / Chocomel 2,7
Melk / soja melk 2,7Melk / soja melk 2,7

Verse jus en smootiesVerse jus en smooties
Verse jus 4,7Verse jus 4,7
Smoothie  5 Smoothie  5 

Ray’s favorite!Ray’s favorite!

met kleurplaat en speelgoed jemet kleurplaat en speelgoed je



Bieren van de tapBieren van de tap
Hertog-Jan pi lsener  2,8Hertog-Jan pi lsener  2,8
Hertog-Jan seizoensbier  3,7Hertog-Jan seizoensbier  3,7
vraag onze mederwerkers naar het aanbodvraag onze mederwerkers naar het aanbod
Weizner  2,8Weizner  2,8

Bieren op flesBieren op fles
Leffe Blond 4Leffe Blond 4
Leffe Blond 0.0 3,8Leffe Blond 0.0 3,8
Leffe Bruin 4Leffe Bruin 4
Corona 4Corona 4
Triple Karmeliet 5Triple Karmeliet 5
Hoegaarden Wit  4Hoegaarden Wit  4
Hoegaarden Rosé 4Hoegaarden Rosé 4
Hoegaarden Radler  3,8Hoegaarden Radler  3,8
Victoria  5Victoria  5

Wijnen Wijnen 
Chardonnay glas Chardonnay glas // fles 4  fles 4 // 18,5 18,5
Chili. tropisch fruit, ananas, lichte houttoetsChili. tropisch fruit, ananas, lichte houttoets
Sauvignon Blanc glas Sauvignon Blanc glas // fles 4  fles 4 // 18,5 18,5
Chili. fris, appel, citrus, exotisch fruitChili. fris, appel, citrus, exotisch fruit
Pinot Grigio Blush Rosé glas Pinot Grigio Blush Rosé glas // fles 4,2  fles 4,2 // 20 20
Italië. fruitig, smaakvol, rood fruitItalië. fruitig, smaakvol, rood fruit
Merlot Rood glas Merlot Rood glas // fles 4,1  fles 4,1 // 1 8 ,5 1 8 ,5
FFrankri jk. fruitige zachte tannines, rode bessenrankri jk. fruitige zachte tannines, rode bessen
Prosecco 0,2 cl Prosecco 0,2 cl // fles 10  fles 10 // 20 20
Italië. fruitig, fris, appel, peerItalië. fruitig, fris, appel, peer      

Non alcohol ische wijnen Non alcohol ische wijnen 
Vintense Chardonnay 3,8Vintense Chardonnay 3,8
Vintense Merlot 3,9Vintense Merlot 3,9
Vintense Hugo 3,9Vintense Hugo 3,9

Gin’s Tonic Gin’s Tonic 
Gibson normaal 8,5Gibson normaal 8,5
Gibson Pink 9Gibson Pink 9
Porto Cruz Pink Porto Cruz Pink Port met TonicPort met Tonic 9 9


