
Slow coffee Colombia................................... € 2,30
Koffie Americano (Brazilië Rainha) .................... € 2,40
Espresso ......................................................... € 2,30
Dubbele espresso .......................................... € 3,50
Cortado .........................................................  €2,60
Flat white ...................................................... €3,50
Koffie verkeerd ............................................ € 2,60
Cappuccino .................................................... € 2,50
Latte macchiato ............................................ € 3,50
Thee (China White Monkey, Jasmijn parels, Mao Feng, 
         Rooibos, Verveine, Earl Grey)
Kopje thee ..................................................... € 2,25
Gember thee ................................................. € 3,30
Verse muntthee ............................................ € 3,25

      *** We hebben ook sojamelk! ***

Schaf een hand vervaardigde beker 
aan en wij vullen deze eenmalig 
‘gratis’ met slow coffee of thee.

Glas rode wijn Carbarnet Sauvignon ......... € 4,00
Glas witte wijn Sauvignon Blanc ................ € 4,00
Glas rosé biologisch ..................................... € 4,25
Glas Cava ....................................................... € 5,50

Flesje bier Peroni .......................................... € 3,20
Speciaalbier (bierkaart) ..............................v.a. € 3,50
Radler 0,0% of 2,0% .................................... € 3,00

Rode port Tawny .......................................... € 3,80
Jenever jong/oud ......................................... € 3,00
Berenburg ...................................................... € 3,00

Frisdranken .............................................v.a. €2,50
Limonade ........................................................ € 1,25
Verse jus d‘orange ....................................... € 3,00
Appel- of perensap ....................................... € 2,80
Tomatensap .................................................... € 2,80
Yoghurt fusion ............................................... € 3,50

Tosti’s ............................................................. €5,30
Tosti The Young Ones
Met warme geitenkaas, dun plakje biet, pecannoten en honing
Tosti De Jonge Honden
Met kaas en tonijnsalade 
(rode ui, tonijn, kappertjes, peper, appel en mayonaise)
Tosti Gnaffel
Met oude kaas, Livar ham, gegrilde rode biet, rode ui, kiemgroenten
en een muhammarasausje
Tosti De Makkers
Met Mortadella, Provolone en groene pepers

Sandwiches met royaal beleg .................... €5,80 
Sandwich Heileuver kaas 
Met Heileuver streekkaas, komkommer en Zwolse mosterd
Sandwich Tonijnsalade
Met tonijnsalade van rode ui, kappertjes, peper, appel en mayonaise
Sandwich Kameroperahuis
Met Heileuver streekkaas, hummus, avocado en gemengde noten
Sandwich Club Cele
Vegetarische clubsandwich met halloumi, gegrilde groenten
en olijventapenade

Twee rundvleeskroketten ........................... €7,50
  
Volle maaltijdsalade’s .................................. €6,50
Salade Café Foyé met desembrood
Veldsla, geitenkaas, honing, noten
en gekarameliseerde peer
Salade Zwolse Theaters met desembrood
Veganistische mesclun salade met couscous, linzen, abrikozen,
olijven, zongedroogde tomaatjes, amandel en tahindressing

Dagsoep met desembrood ........................... € 6,00

Erwtensoep met desembrood ..................... €7,50

Biologische runderburger ............................ €8,90
Met huisgemaakte frieten en frisse salade

Heeft u een voedselallergie of -intolerantie? Wij adviseren u graag.
Onze lunch kan met wit of bruin brood geserveerd worden.
.

ELKE DAG GEOPEND 
VANAF 10 .00 UUR 

CAFEFOYE.NL



Schuttelaar is onze exclusieve wijnleverancier.
Dit familiebedrijf heeft een ervaring van ruim 140 jaar.
in samenwerking hebben we een mooie wijnkaart kunnen
maken met het motto: ruiken, proeven en beleven. 

Koffiebrander De Eenhoorn heeft de 11e plaats in de 
landelijke Koffie Top 100 van horecavakblad Misset 
weten te veroveren. Onze smaakvolle koffies worden 
geleverd door deze kleine koffiebrander uit Kampen.

Slow coffee (eigen maling)
Popayan Tableland, Colombia. Een zoete koffie met 
een zacht mondgevoel, in de smaak vind je honing, 
perzik, cassis en intens tropisch fruit. Deze mooie 
koffie serveren wij als onze ‘gewone’ koffie.
 
Koffie Americano
100% Arabica (variëteit Yellow Bourbon), afkomstig van de 
plantage Fazenda Rainha - Brazilië, die in 2011 de Cup of 
Excellente won. Een milde en complexe smaak met tonen 
van vanille, tabak en bloemige aroma's. Zoet en perfect in 
balans. 

DE EENHOORN
KOFFIE & THEE

Deze melk komt van het familiebedrijf Jaco en Roelien Visscher. 
Deze boederij bevindt zich al 150 jaar aan de rand van Zwolle. 
De koeien geven melk met een andere eiwitsamenstelling wat 
de melk uniek,duurzaam en natuurlijk maakt.

De Rosahoeve in Raalte is een familiebedrijf
die sinds 2012 ambachtelijke boerenijs maakt met
de melk van eigen koeien. Bij ons in 4 verschillende 
smaken te verkrijgen 

Harry en Aukje Schonewille verzorgen ons assortiment 
van mooie volle kazen en droge worsten. De producten 
wisselen regelmatig maar komen altijd uit de regio. 
Karakteristiek, vers en van dichtbij. 

HARRY
DE SMAAKSPECIALIST

Over onze producten

ECHT BOERENIJS
UIT RAALTE

CAFEFOYE.NL

ER VAAK NOG KAARTEN BESCHIKBAAR 

ZIJN VOOR DE VOORSTELLINGEN VAN VANDAAG? 

VRAAG BIJ DE KASSA NAAR HET ACTUELE AANBOD.

Wist je dat....Wist je dat....

ONZE WIJN VAN
SCHUTTELAAR

In 2011 werden we starter van het jaar van deze regio 
en in 2013 behoorden wij bij de vier beste bakkerijen van
Nederland. Wij produceren dagelijks vers brood zonder 
onnodige toevoegingen voor onze winkel en horeca klanten. 
Wij maken onze eigen desems,van tarwebloem met water tot 
aan spelt met cranberries van Terschelling.

BROOD
VAN DE STADSBAKKER


