
 
 
 
 
WARME DRANKEN 
ILLY KOFFIE 
Caffè / 75 ml.   2.60 
Caffè Americano / 110 ml.  2.60 
Decafeine / 75 ml.   2.60 
Espresso / 25 ml.   2.40 
Ristretto / 15 ml.   2.40 
Doppio / 70 ml.   3.20 
Cappuccino / 110 ml.  3.20 
Latte Macchiato / 310 ml.  3.20 
Flat white / 100 ml.   3.90 
Irish coffee  I  Whiskey  6.90 
Italian coffee  I  Amaretto di Saronno 6.90 
 
Alpro soyamelk (i.p.v. volle melk) 0.60 
Oatly havermelk (idem)  0.60 
Extra shot cafeïne    0.80 
 
THEE DAMMANN frères - Paris 1692 
Earl Grey / zwarte thee    3.20 
Niet gerookte Chinese thee met 
aroma van Bergamotolie uit Calabrië. 
Tisane du Berger / kruideninfuus   3.20 
Linde, verbena, citronella, munt en sinaasbloem.  
Yunnan / groene thee    3.20 
Uitzonderlijke thee uit de 
provincie Yunnan, mooie blaadjes met een 
lichtgeel infuus en een frisse fruitige smaak. 
Provence / vruchteninfuus  3.20 
Vruchtenmengeling van rozebottel, hibiscus 
en sinaasschil, aroma van abrikoos en perzik. 
Witte thee / passievrucht  3.20 
Bloemige en fruitige witte thee uit China. 
Geur van rozen, passievrucht en abrikoos. 
 
Japanse Sencha thee  3.20 
Verse muntthee   4.00 
Gemberthee 

Vers geperst sinaasappelsap 4.30 
Citroen   3.90 

Chai latte    3.50 
Traditionele Indische drank van zwarte thee, 
pittige kruiden en melk! 
Warme chocomelk   2.80 
Supplement slagroom  0.60 
Warme melk met honing en kaneel 2.60 
 
 
 
 
 
Allergenen 
Allergisch of intolerant aan bepaalde producten? 
Geef een seintje bij de bestelling; we geven je graag 
alle info! 
 
Storm is dagelijks open vanaf 11u00, in het 
weekend starten we al om 10u00. 

 
 
 
 
 
 

FAST GOOD FOOD* 
*Ook héérlijk glutenvrij brood bieden we aan! 
Zonder meerprijs…        
 

SOEP& brood 
Heerlijke dagsoep   4.80 
Soepje van kokosmelk, kip, mie, 5.80 

gember… 
 

Baguette* & slaatje 
Mozzarella, tomaat, avocado en pesto 7.50 
Brie, pijnboompitjes en honing 7.20 
Smos jonge kaas   7.20 
Gegrilde geitenkaas  en pijnboompitjes 7.50 
Huisbereide tonijnsalade en kappertjes 7.50 
Gerookte zalm, rode ui en mascarpone 7.50 
Huisbereide kip curry en slamix 7.20 
Italiaanse ham, tomaten, parmezaan 7.20 

en olijfolie 
Véélgranenboterham i.p.v.baguette kan ook! 
 

QUICHE & slaatje 
Huisbereide quiche   11.10 
 

WARM 
Pasta, tomatensaus met courgette 12.60 

en champignons 
Pittige Thaise curry, rijst  12.20 

+ scampi’s  15.10 
+ kippenspiesjes  14.80 

Hotdog, geroosterde uitjes,    6,10 
Bicky saus en sesambroodje 
 

SALADE & brood 
Kip, ansjovis, avocado  13.90 

parmezaan en broodcroutons 
Gegrilde geitenkaas, spekjes, rozijnen 13.90 

en appel   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SWEET 
Cake (wisselend aanbod)  2.50 
Taart (idem)   6.70 
Chocolademousse   4.50 
Huisbereide cheesecake  5.80 
métspeculaasmétwittechocolademétbosbessen! 
Ben & Jerrys Ice Cream  3.80 

Chocolate fudge brownie 
Cookie Dough! Mmmmm… 

 

En… 
Italiaanse ham   8.90 
Gemarineerde groene en zwarte olijven 3.50 
Zakje Croky chips (zout of paprika) 1.20 
Extra portie brood   0.50 
Assortiment / plankje  9.80 
 

ONTBIJT 
Ontbijt    14.60 
Gekookt eitje, brood, croissant, Italiaanse ham, 
jonge kaas en brie, confituur, vers fruitsap en 
koffie of thee. 
Luxe ontbijt ****   22.80 
Cava, gekookt eitje, brood, croissant, 
gerookte zalm, Italiaanse ham, jonge kaas en brie, 
huisbereide tonijnsla, confituur, quiche of soepje, 
vers fruitsap en koffie of thee. 
Kids    6.20 
Gekookt eitje, brood, croissant, 
jonge kaas, choco en vers fruitsap. 
 
Supplementen 

Zacht gekookt eitje  2.50 
Croissant   2.50 

 
 


