
WARME DRANKEN
KOFFIE
Koffie _____________________________________ € 2,35
Espresso  __________________________________ € 2,35
Cafeïnevrije koffie  ________________________ € 2,60
Cappuccino  _______________________________ € 2,70
Koffie verkeerd  ___________________________ € 3,20
Latte macchiato  __________________________ € 3,45
Dekselze latte macchiato special  ___________ € 4,50
Vraag naar de weekspecial.

THEE
Thee  ______________________________________ € 2,40
Earl Grey, English tea, rooibos, rode vruchten of groene Sencha.

Verse gemberthee  ________________________ € 2,85
Met een vleugje verse sinaasappelsap  _________________    + € 0,25

Verse muntthee  __________________________ € 2,85
Verse munt-gemberthee  _________________ € 3,30

OOSTERSE THEE
Chai latte Vanille  _________________________ € 3,45
Kruidenthee met vanille en opgeschuimde melk.

Chai latte Ginger & Spice  __________________ € 3,45
Kruidenthee met gember & kaneel en opgeschuimde melk (kan vegan).

Kurkuma latte Golden milk  ___________________ € 3,45
Een traditionele Indiase drank met kurkuma en melk (kan vegan).

CHOCOLADEMELK
Warme chocolademelk de enige echte _________ € 2,50
Luxe warme chocolademelk  ______________ € 3,75
Volle melk met chocolade callets (melk, puur of wit).

EXTRA’S
Plantaardige melk havermelk, amandelmelk of sojamelk
Cappuccino  ______________________________             + € 0,35
Overige (ijs)koffie / thee ______________________             + € 0,65

Slagroom  _________________________________ € 0,75
Plantaardige slagroom  _______________          € 0,75
Siroop voor in de koffie / chocolademelk  _____________ € 0,60
Vraag naar onze smaken.

GEBAK
Dekselze appeltaart* met cranberries  _____            € 3,50
Met (plantaardige) slagroom  ________________________   + € 0,75

Bananenbrood* gemaakt van havermeel _____            € 3,00
Zonder geraffineerde suikers (kan ook glutenvrij).

Wisselend assortiment gebak*  ______  vanaf € 2,50
Zoals cheesecake, carrot cake en brownie.  
Kijk op het bord of vraag ernaar. We hebben ook glutenvrij gebak.

* Made by Dekselz

Dieetwens of allergie?
Laat het ons weten en vraag naar de mogelijkheden!



FRISDRANK & SAP ETC
Verse jus d’orange normaal  _________________ € 2,90
Verse jus d’orange groot  __________________________      € 5,00

Appelsap  _________________________________ € 2,25
Cola / Cola Zero  ___________________________ € 2,40
Sinas  _____________________________________ € 2,40
Cassis  ____________________________________ € 2,40
Ice Tea / Ice Tea green ____________________ € 2,70
Bitter lemon  ______________________________ € 2,70
Ginger ale _________________________________ € 2,70
Met munt  ____________________________________    + € 0,30

Tonic  _____________________________________ € 2,70
Spa blauw _________________________________ € 1,85
Spa rood __________________________________ € 1,85

ZUIVEL
Melk / karnemelk _________________________ € 2,25
Fristi ______________________________________ € 2,30
Chocolademelk  ___________________________ € 2,30

Chocolademelk lactosevrij  ______________            € 2,75

Plantaardige melk  ___________________            € 2,95
Havermelk, amandelmelk of sojamelk.

SMOOTHIES & IJSKOFFIE
SMOOTHIES
Smoothie bosvruchten  ___________________ € 4,50
Smoothie aardbei • banaan _______________ € 4,50
Smoothie ananas • mango  ________________ € 4,50
Smoothie mango • aardbei  ________________ € 4,50
Smoothie mango • banaan ________________ € 4,50
Groente smoothie groen __________________ € 4,50
Spinazie • broccoli • pastinaak • appel

Groente smoothie rood  ___________________ € 4,50
Paprika • tomaat • wortel • pastinaak • rode biet

IJSKOFFIE
IJskoffie  __________________________________ € 4,00
Dekselze ijskoffie met siroop en slagroom ________ € 5,00
Iced chai latte  ____________________________ € 4,00

EXTRA’S
Yoghurt in smoothie  __________________________ € 0,75

Nieuwe Brink 14
1404 KB Bussum
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Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.



BIER
Hertog-Jan  ______________________________  € 2,95
Hertog-Jan 0.0 alcoholvrij  ___________________  € 2,95
Radler 0.0 alcoholvrij  ________________________  € 3,25
Liefmans fruitesse 3.8%  _________________  € 3,75
Een heerlijk verfrissend fruitbier, uniek geserveerd on the rocks.

GOOISCH BIER
De Gooische Bierbrouwerij is gestart in 2010 en brouwt toegankelijke 
bieren met een zacht karakter. Dat zit hem in het ingrediënt boekweit. 
Boekweit is een plant die sinds de middeleeuwen op de arme zandgron-
den van het Gooi wordt verbouwd en was een belangrijke voedingsbron. 
Het vormt de basis voor het ontstaan van de zes Gooise dorpen: Blari-
cum, Bussum, Laren, Hilversum, Huizen en Naarden. Het is in menig 
Gooische vlag of wapen terug te vinden. De bieren worden, waar moge-
lijk, gemaakt uit biologische ingrediënten.

Gooisch Wit 4.5%  ________________________  € 4,70
Een weizen-stijl bier met boekweit in plaats van tarwe (een buchweizen!), 
heeft een romig schuim en een fris, fruitig karakter.

Gooisch IPA 5.5%  ________________________  € 5,00
Gemaakt van 4 Duitse hopsoorten met eenzelfde frisfruitige bitterheid.

Gooisch Blond 6%  _______________________  € 4,70
Een blond bier, maar dan met boekweit. Mild bitter met een zacht 
hoparoma. De boekweit geeft het bier een frisse kruidigheid.

Gooisch Zwart 6% ________________________  € 5,00
Door gebruik van geroosterde mouten (denk aan geroosterd brood) is 
Gooisch Zwart de ideale partner van elk gerecht. Donker van kleur, licht 
van smaak.

Gooisch Saison 6.5%  _____________________  € 5,00
Dit bier is gemaakt met het bijzondere Sint Jansrogge. Geteeld en ge-
oogst op de oude akkertjes, engen (landbouwgronden) van Laren.

Gooische Bock 7%  _______________________  € 5,00
Deze prijswinnende roggenbock heeft door z’n hoger alcoholpercentage 
een verwarmend karakter, het caramelzoet komt uit de gebruikte mou-
ten en de rogge geeft er een mooi zuurtje aan. Lekker in alle seizoenen!

Gooische Bubbel 9%  _____________________  € 5,25
Champagnegist is wat dit zwaar blond z’n unieke karakter geeft. Droog, 
mousserend en kruidig zijn woorden die dit bijzondere bier het best 
beschrijven.

Gooisch Tripel 9.5%  ______________________  € 5,25
Deze traditionele tripel is gemaakt van triticale, een kruising van tarwe 
en rogge, geteeld in Laren door de SOLL. De triticale geeft het bier een 
mooie ronde smaak.

WIJN
Rode wijn  __________________________________  € 4,00
Witte wijn  _________________________________  € 4,00

Dieetwens of allergie?
Laat het ons weten en vraag naar de mogelijkheden!

* Made by Dekselz



BORRELHAPJES
Nacho’s ______________________________            € 5,50
Met gesmolten Cheddar kaas, chilisaus en crème fraîche 
(kan vegan + € 1,00).

Diverse snackgroenten  ___________________ € 5,00
Met hummus dip*

Bitterballen 7 stuks  ____________________            € 6,00
Bittergarnituur 10 stuks  _____________________ € 7,75
Mini-frikandellen 7 stuks  ______________            € 4,50
Mini-kaassoufflés 7 stuks  __________________ € 5,50
Kipstengels 6 stuks  _________________________ € 5,25
Vlammetjes 6 stuks  _________________________ € 6,95
Groentemannetjes 6 stuks  _____________            € 6,95

EXTRA’S
Sausje  ____________________________________ € 0,30
Chilisaus, (mosterd)mayonaise, tomatenketchup of mosterd.

DEKSELZE BORRELPLANK voor 2 personen    € 17,50
Dekselze royale plank met diverse soorten kaas, vlees, brood, nootjes etc. 
De samenstelling van de plank kan per keer wisselen. Dekselz lekker om 
samen te delen! Te bestellen vanaf 15:00 uur.

Nieuwe Brink 14
1404 KB Bussum
Tel 035 691 4104

Website / To Go! www.dekselz.nl
Facebook / Insta dekselz.bussum
WhatsApp 06 25 00 11 32

WIST U DAT...
... wij ook een high-tea serveren? Vanaf 2 personen kunt u heerlijk 

genieten van hartige en zoete hapjes. Een high-tea moet vooraf 
worden gereserveerd in verband met de voorbereidingstijd.

... wij ook een lunchproeverij serveren? Vanaf 4 personen serveren 
wij een proeverij van diverse kleine gerechten van onze lunchkaart. 

Een lunchproeverij moet vooraf worden gereserveerd in verband 
met de voorbereidingstijd.

... wij ook uw feestje, borrel of catering kunnen verzorgen? Dit kan 
eventueel ook buiten onze gebruikelijke openingstijden zijn.

... u ook diverse To Go boxen online kunt bestellen  
voor afhalen of bezorgen (bezorgen in overleg)? 

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Vraag ons naar  
de mogelijkheden, of kijk op onze website: dekselz.nl

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.


