‘n warm welkom
Bij Ilse bieden we meer dan alleen lunch…
Hier kunt u ook genieten van een heerlijk kopje koffie
(op barista wijze gezet), of juist om gezellig te komen borrelen.
Bij Ilse bieden wij zowel exclusieve wijnen als bijzondere
bieren. Hierover vindt u meer in ons menu.
Bij Ilse staan wij voor kwaliteit, verse producten
en maken wij gebruik van ‘Beter Leven’ vlees.
Probeer ook eens een van onze
100% biologische smoothies!

Veel van onze producten zijn ook verkrijgbaar als:
glutenvrij

lactosevrij

vegetarisch

warme dranken

Voor onze koffies gebruiken wij biologische halfvolle melk.

Koffie

2.30

Espresso

2.40

Dubbele espresso

3.30

Cappuccino

2.75

Chai Latte

3.25

Koffie Verkeerd

2.75

Latte Macchiato

3.25

Latte Macchiato Caramel

3.50

Warme chocolademelk

wit, melk of 80% puur van echt Belgische chocolade

3.50

Thee Puri Tea – hiermee steunen wij Carelanka

2.30

Verse munt thee

2.95

Verse gember thee

2.95

frisdranken
Coca-Cola of Coca-Cola Zero

2.30

Fanta, Sprite, Cassis

2.30

Ice tea Sparkling of Ice tea Green

2.50

Spa rood - Spa blauw

2.30

Rivella / Bitter Lemon / Tonic

2.50

Appelsap

2.50

Ranja

1.00

Fristi of chocomel

2.50

Verse jus d’orange klein of groot
100% biologische smoothies

hawaïan, berry bomb, lovely green of clockwork orange

2.75 / 3.25
4.10

voor bij de koffie
Cheesecake

3.50

Medovnik- honing/walnotentaart

2.95

Pecan-Karameltaart

3.00

Sebas’ appeltaart

2.65

Slagroom

+ 0.65

speciale wijnen
Onze speciaal geselecteerde wijnen komen van Heeren van de Wijn.

wit Pier Chardonnay

Franse druif, vleug ananas en tropisch fruit.

3.75 / 16.00

Guadalupe Branco Portugese druif uit de
Antao Vaz, tropisch fruit, fris en zacht.

4.25 / 19.00

Bellingham Pear Tree Zuid Afrikaanse Chenin
blanc druif, zacht, vriendelijk boomfruit, mooie tonen
van fris citrus.

4.75 / 21.00

Cava Masia de-la Luz Spaanse mousserende

wijn met tonen van fris groene appels, peer en citrus.

Touraine Sauvignon Blanc Franse druif,
elegante frisheid, wit fruit citrus en limoen.

4.50 / 20.00
5.00 / 22.50

Guadalupe WMS Portugese druif uit de Antao Vaz,

fris met een uitgesproken kruidigheid en salmiak tonen. 5.50 / 24.50
70& op FVS gerijpt en 30% op hout gerijpt.

rosé Guadalupe

Portugese druif, fruitig van aardbei,
mooie kruidigheid in de afdronk. Een rosé die het
hele jaar gedronken kan worden.

rood Guadalupe Tinto

Portugese druif, soepel, fruitig,
met een goede afdronk.

Kaiken Malbec Argentijnse druif, vol van smaak,
donkerrood fruit, fluwelig.

port Real Tesoro Pedro Ximenez Intensief en

donkerbruin van kleur met aroma’s van noten,
rozijnen, vijgen en dadels, chocolade en mokka.

4.25 / 19.00

4.25 / 19.00
5.00 / 22.50

4.50

stoere bieren
Hertog Jan
Hertog Jan Seizoensbieren

2.50
v.a. 2.90

Amstel 0.0%

2.50

Amstel Radler

2.80

Amstel Radler 0.0%

2.80

Blonde Duif Licht, soepel, zacht bier.

Licht in kleur, prettig fruitig aroma en vol van smaak.

Edele Hert Amberkleurig bier.

Een zachte frisse smaak met een aroma van geroosterd mout.

4.50
4.50

+ ook verkrijgbaar met een Kopstoot

6.50

Woeste Wolf Donker, stevig bier.
De warme, intense smaak is vol en goed gebalanceerd.

5.00

Zwarte Schaap Stevig, zwartkleurig bier.

Gebrande smaak met tonen van koffie en cacao.

5.50

Onze bieren komen van Brouwerij Smaak: dé Barneveldse Bierbrouwerij.

lekker lunchen
Tosti ham en kaas

5.25

Tosti brie champignons en tijm

5.75

Tosti geitenkaas honing, walnoten en rucola

6.25

Tosti salami kaas, tomaat, rode ui en pesto

6.50

Tosti pittige kip rode ui en cheddar

7.00

Salade Ceasar gerookte kip, uitgebakken spekjes,

rode ui, croutons, pijnboompitten, oude kaas, komkommer,
cherry tomaten, ceasar dressing

Salade pittige kip rode ui, cherrytomaten,
cashewnoten, croutons

Salade verse geitenkaas geitenkaascroquetje,
honingdressing, cherrytomaat, komkommer,
croutons

Salade carpaccio rucola, zongedroogde tomaat,
oude kaas, truffelmayonaise

Salade warm gerookte zalm huisgerookt door Jan,

12.95

13.95

12.95

10.95

met mosterd/dille dressing, komkommer, croutons,
cherry tomaat

14.95

Coco-cashew Bowl kokos, banaan, cashewnoten

7.50

Acai Bowl acaibessen, banaan, dadels

7.50

Rien’s mosterdsoep

5.50

Soep van de dag zie krijtbord

4.50

+ ook verkrijgbaar als maaltijdsoep

6.50

broodjes op de volgende pagina

lekker lunchen
Belegde broodjes op oerbrood wit, donker of glutenvrij
Gezond ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, rode ui,
gekookt ei, mayonaise

6.95

Uitsmijter ham, kaas

7.50

Groente-omelet champignons, rode ui, tomaat,

komkommer, sla

Wrap gekruid gehakt, mais, bonen, tomaat, kaas, sla
Croquette Oma Bobs keuze uit: draadjesvlees óf
garnalen óf rucola/kaas

óf vegan groente

óf kipsaté

Warme kip pittig gemarineerd, cashewnoten, rode ui
Jannettes burger huisgemaakte burger, vers gebakken
bol, kastanjechampignons, rode ui, truffelmayonaise

7.95
8.50
8.50
8.95
9.25

Pulled pork/chicken vers afgebakken bol, bbq saus, coleslaw 9.00
Carpaccio truffelmayonaise, zongedroogde tomaat,
oude kaas, pijnboompitten

Vers gerookte zalm huisgerookt door Jan,
met mosterd-dille dressing

Clubsandwich gerookte kip, bacon, kaas, tomaat,
komkommer, sla, rode ui, ei, ceasardressing

9.95
10.95
8.95

Voor de kinderen
Broodje hagelslag fair trade

1.75

Broodje huisgemaakte jam

1.75

Tosti ham/kaas

2.50

Patat met mayo

2.95

Poffertjes met roomboter en poedersuiker

4.50

samen borrelen
Groentechips

pastinaak, wortel, rode biet

Nacho’s

met mais, bonen, kaas en keuze uit: gekruid gehakt,
pulled pork of pulled chicken - voor 2 personen

Ilse’s plankje

verrassingsplank met koude garnituren en warme
Oma Bobs garnituren - voor 2 personen

Mini loempia’s
7 stuks

Kaasstengels
7 stuks

Draadjesvlees bitterballen
6 stuks

Serranoham croquetten
5 stuks

Garnalen croquetten
5 stuks

Geitenkaas croquetten
5 stuks

Bospaddenstoel croquetten
5 stuks

Rijsttafel Oma Bobs

kipsatécroquetten, redangcroquetten, mini loempia’s,
indonesische frikandellen, nasischijf - voor 2 personen

3.50

9.00

14.00

4.50
4.50
6.00
5.00
7.00
4.50
4.50

9.50

high tea
Onbeperkt genieten van onze bijzondere thee uit Sri Lanka.
Hiermee steunen wij Carelanka. Naast de thee serveren wij
drie rondes met heerlijke (vers)bereide hapjes. De high-tea
is maaltijdvervangend.
Carelanka is een Nederlandse stichting die in Sri Lanka projecten
ondersteunt, waarin mensen met een beperking de hoofdrol
spelen. Carelanka wil zo gehandicapte en kansarme kinderen en
volwassenen de mogelijkheid geven om te laten zien wat ze kunnen.
vooraf reserveren gewenst

21.50 per persoon

high wine
Vijf verschillende wijnen met bijpassende hartige hapjes
50 cc per glas

vooraf reserveren gewenst

29.50 per persoon

high beer
Vier verschillende biersoorten met bijpassende hapjes
vooraf reserveren gewenst

29.50 per persoon

nieuw

lekker ontbijten
van donderdag t/m zaterdag
tussen 08:45 en 10:30

Wentelteefjes 4.95
met fruit en een kop koffie,
cappuccino of thee
naar keuze

Kleine start 4.50
Kop koffie of thee,
croissant, één snee
wit of bruinbrood,
ham, kaas
en jam

Stevige start 9.95
Koffie, cappuccino
of thee naar keuze,
verse jus d’orange,
croissant, scone, één snee
wit of bruinbrood, ham,
kaas, salami, jam, cream,
hagelslag en fruit

Frisse start 6.50
Kop koffie, cappuccino of
thee naar keuze, biologische
yoghurt of kwark met
biologische granola,
fruit en honing

Bowl 7.50
keuze uit acai of
coco-cashewbowl met
muesli en noten

