
Preuve Ontbijtje (tot 11:30 uur)     € 9,50
Verse jus d’orange, kopje koffie of thee
2 sneetjes geroosterd boerenbrood, 
kaas, confiture van de Auw Stoof, roomboter
kommetje magere yoghurt, huisgemaakte granola en honing

Preuve
biej Fem

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

Biej Fem koopt u mooie proeverij pakke�en aangekleed met leuke 
accessoires en de lekkerste lekkernijen uit het assor�ment van onze buren en 
collega's Munstercafé en Munsterhof.

Een mooi cadeau, een lekker cadeau. Wat je cadeau gee� wil je toch eerst 
lekker proeven? Preuve heet dat Biej Fem. De koffie, thee, het gebak, de 
chutneys, dressings etc. kunt u eerst op uw gemak proeven. Kom daarom 
binnen en ga er eens rus�g voor zi�en. Neem een kopje koffie, een soepje en 
wellicht een verse tos�. Kijk eens rond en absorbeer de gezellige aankleding 
en de voortreffelijke geuren. Er zijn vele proeverijen om een keuze uit te 
maken. Als u er 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 koffie to go.

lekkere start

soepie?

waarom Fem?

Heerlijke kop soep van de dag      €  5,50
geserveerd met een sneetje boerenbrood

zien   ruiken   proeven   eten   drinken   meenemen



Preuve
biej Fem

Al onze tos�’s worden al�jd gemaakt met vers brood.
Indien wenselijk kunnen wij deze ook met glutenvrij brood voor u 
maken. Hee� u een lactose intoleran�e of koemelkallergie? Geef aan 
welke kazen u eventueel wel kunt verdragen dan zorgen wij voor een 
smakelijke aanpassing.

Tos� ham/kaas, een klassieker met een twist   €  5,-
(brood, ham, kruidenroomkaas, cheddarkaas,
jong belegen kaas)
Tos� K3, nee deze kan niet zingen….    €  5,50
(brood, gemarineerde kiphaasjes, kruidenroomkaas,
jong belegen kaas)
Tos� Caprese, mama mia!! (V)     €  5,50
(brood, pesto, tomaat, mozzarella)
Tos� Tunamelt, met deze vis valt niet te sollen   €  6,50
(brood, tonijn, kappertjes, zongedroogd
tomaatje, sambal-yoghurt-mayo, cheddarkaas)
Tos� Geitenkaas, gewoon omdat het kan (V)   €  5,-
(brood, geitenkaas, honing en �jm)
Tos� Preuve, zoals alleen Fem hem maakt   €  6,50
(brood, parmaham, oude kaas,
Mediterane relish van de „Auw Stoof“)
Tos� Nutella, de naam spreekt voor zich   €  3,-
(brood, Nutella, marshmallows)

*Voor de kleine gasten bestaat er de mogelijkheid een halve tos� 
  te bestellen.

tosti’s zoals je ze nog nooit hebt gegeten
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Preuve
biej Fem

Koffie (Peeze)        €  2,20
Koffie verkeerd       €  2,60
Cappuccino        €  2,40
La�e macchiato       €  3,10
Espresso        €  2,20
Dubbele espresso      €  3,50
Thee (Peeze) in diverse smaken      €  2,20
Verse mun�hee met honing     €  3,25

Warme chocolademelk      €  3,-
(Melk, wit of puur)
Warme chocolademelk lactosevrij     €  2,75
Toef slagroom       €  0,50
Toef slagroom lactosevrij     €  0,50

Onze cappuccino, la�e macchiato en koffie verkeerd zijn ook lactosevrij of koemelkvrij 
te verkrijgen.

warme dranken

sapjes

Verse Jus d’orange       €  3,25
Appelsap        €  2,20
Verse smoothie appelsap, aardbei, banaan, blauwe bes  €  4,-
Verse smoothie sinaasappelsap, mango, banaan, ananas  €  4,-

tosti preuverie

Kunt u geen keuze maken uit onze heerlijke tos�’s? Dat snappen wij helemaal. 
Dan serveren wij u 3 halve tos�’s naar keuze op een Preuveplankje (de prijs is 
a�ankelijk van de gekozen tos� combina�e).

zien   ruiken   proeven   eten   drinken   meenemen



Preuve
biej Fem

Ons vers gebak wisseld dagelijks. Informeer even naar de 
keuzemogelijkheden. Ook hierin vindt u diverse gluten- en lactosevrije 
mogelijkheden. 

Omdat wij houden van vers en verspilling van drank en voedsel willen voorkomen kan 
het zijn dat een door u gekozen product uit de menukaart is uitverkocht.

Helaas is onze werkruimte niet vrij van allergenen, hierdoor kunnen wij 
kruisbesme�ng niet geheel voorkomen. Wij doen ons uiterste best om u zo goed 
mogelijk tegemoet te komen maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele
consequen�es naar aanleiding van uw bestelling.

extra informatie

frisse, koude dranken

Coca cola, light, zero      €  2,20
Fanta, Sprite        €  2,20
Cassis, Tonic, Bi�er lemon      €  2,20
Chaudfontaine rood, blauw      €  2,20
Fuze tea: lemon, green       €  2,75

Volle melk       €  2,50
Melk lactosevrij       €  2,50
Chocolademelk        €  2,50
Chocolademelk lactosevrij     €  2,50
Fris�         €  2,50

zien   ruiken   proeven   eten   drinken   meenemen

voor de zoetekauw


