
Aangenaam, Femke is mijn naam, maar zeg Fem als u bij mij komt Preuve in 
de leukste en lekkerste delicatessen en cadeauwinkel van de regio. 

Biej Fem koopt u mooie proeverij pakketten aangekleed met leuke accessoires 
en de lekkerste lekkernijen uit de regio.

Een mooi cadeau, een lekker cadeau. Wat je cadeau geeft wil je toch eerst 
lekker proeven? Preuve heet dat Biej Fem. De koff ie, thee, het gebak, de 
chutneys, dressings, etc. kunt u eerst op uw gemak proeven. Kom daarom 

binnen en ga er eens rustig voor zitten.

Neem een kopje koff ie, een soepje en wellicht een verse tosti of iets anders 
lekkers van de lunchkaart. Kijk eens rond en absorbeer de gezellige aankleding 

en de voortreffelijke geuren. Er zijn vele proeverijen om een keuze uit te 
maken. Als u klaar bent met proeven en uw keuze is gemaakt, pakken wij uw 
zorgvuldig uitgezochte producten feestelijk voor u in. Neem bij vertrek als 

smakelijk aandenken nog een lekkere koff ie to go.

Wij werken altijd met verse producten. Aangezien wij verspilling van drank en voedsel willen voorkomen kan 
het zijn dat een door u gekozen product is uitverkocht. 

Helaas is onze werkruimte niet vrij van allergenen, hierdoor kunnen wij kruisbesmetting niet geheel voor-
komen. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk tegemoet te komen maar zijn niet aansprakelijk 

voor eventuele consequenties naar aanleiding van uw bestelling.



PREUVE ONTBIJTJE (TOT 11:30 UUR)  
Verse jus d’orange, kopje koff ie of thee, 2 sneetjes boerenbrood, 
ham en kaas, conf ituur van de Auw Stoof, roomboter, kommetje 
magere yoghurt, huisgemaakte granola en honing.

LIMBURGSE VLAAI EN GEBAK
Onze Limburgse vlaai en gebak van Bakkerij Mans uit Montfort 
halen we dagelijks vers en kan dus variëren. Informeer even 
naar de keuzemogelijkheden. Ook bieden we diverse gluten- en 
lactosevrije mogelijkheden.
 
SUIKERWAFEL
Verse suikerwafel met poedersuiker en slagroom.

BORRELPLANKJE PREUVE
Diverse vleeswaren en kazen met daarbij de lekkerste stroop, 
mosterd en smeersels van de Auw Stoof met 
overheerlijk oerbrood.

 

Affogato – espresso met bol vanille roomijs

Shake it off icecoffee – dubbele espresso, karamelsiroop, melk 
en ijsklontjes

Preuve koff ie/thee – een heerlijke kop koff ie of thee met 
diverse zoetigheden

Fuzzy Chocolate - warme melk, echte chocolade, amaretto 
siroop, slagroom en marshmallows

Dreamy Chocolate - warme melk, echte chocolade, chocolate 
chip cookie siroop, slagroom en chocolate chip cookies

€ 10,00

VANAF € 3,00

€ 3,25

€ 12,50

€ 3,75

€ 4,00

€ 5,00

€ 3,95

€ 3,95

PREUVE SPECIALS



HIGH TEA
3-gangen High Tea met onbeperkt thee – soep vooraf – diverse 
sandwiches en broodjes – diverse zoetigheden.

HIGH COFFEE
3-gangen High Coffee met 3 koff ie specials – soep vooraf – 
diverse sandwiches en broodjes – diverse zoetigheden.

HIGH HOT CHOCOLATE
High Chocolate met 2 Hot Chocolate specials – 
diverse sandwiches – diverse zoetigheden en 
chocolade verrassingen – chocolade fondue.

HIGH, 
HIGHER, 
HIGHEST…...

€ 18,50

€ 20,50

€ 21,50

Babyshower, babyborrel, bedrijfsfeestje of andere leuke feestjes (het is iedere dag een feest)……laat maar 
weten waar Fem u mee kan helpen en we maken er iets moois van….! Vanaf 15 personen reserveren we 

graag de locatie exclusief voor uw gezelschap.

*onze High Tea, High Coffee en High Chocolate zijn enkel op reservering, bij voorkeur minimaal 24 uur van 
tevoren. Voor babyshowers, …. en andere feestjes maken we graag een afspraak met u om alle wensen te 

bespreken en maken we een passende offerte voor u en uw gezelschap.



TOSTI HAM/KAAS, EEN KLASSIEKER MET EEN TWIST
(brood, ham, kruidenroomkaas, cheddarkaas, jong 
belegen kaas)

TOSTI K3, NEE DEZE KAN NIET ZINGEN
(brood, gemarineerde kiphaasjes, kruidenroomkaas, 
jong belegen kaas)

TOSTI CAPRESE, MAMA MIA!! (V)
(brood, pesto, tomaat, mozzarella)

TOSTI GEITENKAAS, GEWOON OMDAT HET “GEIT”(V)
(brood, geitenkaas, honing, walnoten en tijm)

Al onze tosti’s worden gemaakt met extra dik gesneden vers Waldcorn brood 
van bakkerij Mans uit Montfort. Indien wenselijk kunnen wij de tosti ook met 

wit brood of glutenvrij brood (toeslag € 0,50) voor u maken. Heeft u een 
lactose-intolerantie of koemelkallergie? Geef aan welke kazen u eventueel wel 

kunt verdragen dan zorgen wij voor een smakelijke aanpassing. 

TOSTI’S ZOALS JE ZE NOG NOOIT 
HEBT GEHAD…

HALF

€ 2,75

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

HEEL

€ 5,25

€ 5,75

€ 5,75

€ 5,75



TOSTI TUNAMELT, MET DEZE VIS VALT NIET TE SOLLEN
(brood, tonijn, kappertjes, zongedroogd tomaatje, sambal-
yoghurt-mayo, cheddarkaas)

TOSTI PREUVE, ZOALS ALLEEN FEM HEM MAAKT
(brood, parmaham, oude kaas, Mediterrane salsa van de 
Auw Stoof)

TOSTI ZOALS EEN BOER HEM EET
(brood, ham, kaas, tomaat, champignon, paprika, ui en 
chilisaus)

TOSTI KAAS EN KUST
(brood, brie, zalm, honing en walnoten)

TOSTI NUTELLA, DE NAAM SPREEKT VOOR ZICH
(brood, Nutella, marshmallows)

TOSTI PREUVERIE
Kunt u geen keuze maken uit onze heerlijke tosti’s? Dat snappen wij 
helemaal. Wij serveren voor u dan gewoon 3 halve tosti’s naar keuze op een 
Preuveplankje (de prijs is afhankelijk van de gekozen tosti combinatie).

HALF

€ 3,60

€ 3,60

€ 3,75

€ 3,75

€ 1,75

HEEL

€ 6,95

€ 6,95

€ 7,25

€ 7,25

€ 3,25

SOEPIE……
(heerlijke grote kop soep van de dag met snee oerbrood en 
kruidenboter)

LUNCHPLANKJE PREUVE
(kop soep, tosti ham-kaas en kopje koffie/thee)

OERBROOD GEZOND
(oerbrood met kaas, ham, sla, tomaat, komkommer, ei met 
sjerp netteke mayo van de Auw Stoof)

€ 5,75

€ 9,75

€ 7,75

LUNCHGERECHTEN



OERBROOD CARPACCIO
(oerbrood met carpaccio, sla, kappertjes, zongedroogde 
tomaatjes, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise van de Auw 
Stoof)

OERBROOD ZALM
(oerbrood met gerookte zalm, sla, komkommer, ei en aioli van 
de Auw Stoof)

OERBROOD MET WARME GEHAKTBAL
(oerbrood met Oma’s gehaktbal, Limburgse mosterd van de Auw 
Stoof en een kleine salade)

WEEKENDSPECIAL
(iedere week een heerlijke special in samenwerking met Markthal 
Poeliers in Herten)

 

CAESAR SALADE MET GEMARINEERDE KIPHAASJES
(gemengde sla, tomaatjes, komkommer, ei en kiphaasjes met 
sinaasappel-chili dressing)

PREUVE SALADE MET PARMAHAM EN GEITENKAAS
(gemengde sla, tomaatjes, komkommer, Parmaham en 
geitenkaas met mosterddressing)

CAPRESE SALADE MET TOMAAT EN MOZZARELLA
(gemengde sla, mozzarella, tomaatjes, komkommer met 
yoghurt-basilicum dressing)

€ 8,75

€ 8,75

€ 7,75

€ 9,75

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

SALADES

Onze salades serveren wij met brood en kruidenboter en worden op smaak 
gemaakt met de overheerlijke dressings van Juulz….ook lekker voor uw salade 

thuis en verkrijgbaar biej Fem...!



Koff ie (Peeze)
Dubbele koff ie
Koff ie verkeerd
Cappuccino
Latte macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Flat White
Hazelnoot cappuccino
Chocolat macchiato
Koff ie karamel

Thee (Peeze) in diverse smaken 
Verse muntthee met honing 
Verse gember thee met citroen
Chai Latte

Warme chocolademelk (Melk, wit of puur)
Warme chocolademelk lactosevrij 
Toef slagroom

€ 2,25
€ 3,50
€ 2,70
€ 2,45
€ 3,20
€ 2,25
€ 3,50
€ 3,75
€ 2,75
€ 3,85
€ 3,35

€ 2,25
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40

€ 3,10
€ 2,85
€ 0,50

WARME DRANKEN

Onze cappuccino, latte macchiato en koff ie verkeerd zijn ook lactosevrij of 
koemelkvrij te verkrijgen.



Coca-cola regular, light, zero
Fanta, Sprite
Cassis, Tonic, Bitter lemon 
Chaudfontaine rood, blauw 
Fuze tea: lemon, green 
Rivella
Apfelschorle

Verse Jus d’orange
Appelsap
Verse smoothie appelsap, aardbei, banaan, blauwe bes 
Verse smoothie sinaasappelsap, mango, papaja, ananas 

Volle melk
Melk lactosevrij 
Chocolademelk 
Chocolademelk lactosevrij 
Fristi 

Bier 0% (normaal, wit en radler)
Wijn 0% (wit, rood, prosecco en rosé prosecco)
Mocktails 0% (Hugo, Bellini en Aperol)

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,80
€ 2,60
€ 2,80

€ 3,25
€ 2,25
€ 4,25
€ 4,25

€ 2,50
€ 2,60
€ 2,50
€ 2,60
€ 2,60

€ 2,80
€ 3,95
€ 4,50

KOUDE DRANKEN

Helaas mogen wij vanuit onze vergunning geen alcohol schenken, maar we 
hebben mooie alcoholvrije alternatieven.


