MENU
KAART
DEEL JE
HEERLIJKE
MOMENTEN

Skinny people are easier to kidnap
Stay safe eat cake
You can’t buy happines, but you
can buy coffee and thats pretty
close

Openingstijden:
Maandag 11:00-17:30
Dinsdag t/m vrijdag 10:00-17:30
Zaterdag 10:00-17:00

Lunchcafé Mokka’s
Beneluxlaan 1, Stadskanaal
Tel. 0599-750877
www.mokkas.nl

KOFFIE & CHOCOLADEMELK

maar dan net even anders

Chocodream Espresso

White Caramel

Honeycream Espresso

Crazy Chocolatte

caramelsiroop, chocolademelk en chocoladeschuim

Witte chocolademelk, espresso en slagroom met caramelblokjes

kaneelsiroop, melk, melkschuim en honing

een Latte Machiato voor de echte chocoladeliefhebber

klein 3,95

Frisdrank

Cola
Sprite
Cola zero
Cassis
Fanta
Rivella
Ice tea green
Tonic
Ice tea peach/hibiscus
Bitter Lemon
Chaudfontaine rood
Chaudfontaine blauw

groot 5,50

Zuivel

Kinder cappuccino

Melk
Karnemelk
Chocomel
Sojamelk
Fristi

2,20
2,20
2,20
2,40
2,70

Radler 0.0 %

3,00

(chocoladesiroop met melk en melkschuim)

Croissantje aardbeienjam
Mokka’s meal 			

Fristi of koude chocomel met een tosti en saus naar
keuze en een verrassing
Unicorn Choco 			
Chocolademelk met slagroom en diverse strooisels

Gebak

Thee

Losse thee, keuze uit diverse varianten 		
Verse muntthee met honing 				
Verse gemberthee 				

Warme chocolademelk

Warme chocolademelk 				
Warme chocolademelk met slagroom 		

2,30
2,90
2,90

Appelgebak met walnoten
Zelfgemaakte cheesecake
Gebak van de maand 			
Brownie			
Slagroom 			

Mokka’s verwenplank 		

3,00
3,50

prijs voor 2 personen
een assortiment van diverse mini
gebakjes heerlijk om te delen

Tonijnsalade sla, tonijn, ui, olijven en tomaat
8,50
Geitenkaassalade 				
8,50
sla, geitenkaas, zongedroogde tomaat, walnoten en honingdressing
Kipsalade 				
8,50
sla, komkommer, tomaat, kipreepjes, gekookt ei en honingmosterddressing
Alle salades worden geserveerd met een
paar plakjes stokbrood met kruidenboter.

Koude broodjes

Speciaal voor de kleintjes

2,70

Warme broodjes & meer

Verse lunch salades

2,20
3,50
5,50

3,95

Gezond 				

5,80

Espana				

6,50

Brie deluxe pesto, brie, sla en tomaat		

5,80

Roomkaas met filet american en ui		

6,50

kaas, ham, ei, ui, sla, komkommer en tomaat

pesto, oude kaas, serrano ham, sla, zongedroogde tomaat en
pittenmix

Zalm 			

7,80

Kipspeciaal 			

7,10

Tonijnsalade zelfgemaakt met slamix

6,50

roomkaas met gerookte zalm, sla en
mosterd-dilledressing

2,90
3,50
?
3,50
0,50

kaas, ei, kipreepjes, sla, ananas, walnoten
en honing-mosterddressing

1 0,95

		
		7,10
Serranoham, geitenkaas, honing, sla,
zongedroogde tomaat en walnoten.
		6,10
Stokbrood Honey			
Brie, honing en walnoten.
		6,10
Stokbrood Jolie 			
ham, kaas, chorizo, champignons en oregano.
		6,10
Stokbrood Notre dame 			
salami, tomaat, paprika, brie en oregano.
		6,10
Stokbrood Mexicano			
chilisaus, ham, tomaat, paprika, ui, prei en kaas.
Stokbrood hawai speciaal
		6,10
kerriesaus, ham, ananas, tomaat, prei en kaas.
		6,10
Stokbrood combloux 			
ham, kaas, rookspekjes, ui, champignons en oregano.
		7,10
Stokbrood Mont blanc 			
kipsaté, ham en rollade
		7,10
Stokbrood warm vlees 			
ham, salami, chorizo, rollade, champignons, paprika en ui.
		7,10
Stokbrood Mokka’s 			
ham, salami, chorizo, kaas, ananas, ui en brie.
Stokbrood jambon 			
		
7,10
honing-mosterdsaus, beenham, tomaat,
paprika, prei, ananas en kaas.
		6,40
Hamburger mokka’s			
Italiaanse bol met sla, komkommer, tomaat, hamburger en
Joppysaus.
		9,50
Big beef burger 			
bagnat met een 180 grams runderburger, serranoham, sla,
zongedroogde tomaat en burgersaus.
		5,80
Gehaktbal met brood 			
stokbrood met een gehaktbal.
		6,40
Warme beenham			
stokbrood met warme beenham en honing-mosterdsaus.
		6,40
Uitsmijter 			
stokbrood met ham, kaas en 3 gebakken eieren.

Stokbrood Sante 			

Carpaccio 			

8,50
carpaccio, sla, truffelmayonaise, zongedroogde
tomaat en pittenmix

Koffie

Koffie 			
2,20 groot 3,95
Cafeïne vrije koffie 				
2,30
Espresso 				
2,20
Cappuccino 			
2,60 groot 4,10
Koffie verkeerd 				
3,00
Latte macchiato 				
3,00
Siroop (caramel, hazelnoot, vanille, Crème brûlée, 		
kaneel, chocola, kokos, banaan en salted caramel)		

Verse sappen
Verse Jus (klein)
Verse Jus (groot)

3,50
5,50

Smoothie

klein 4,20 groot 6,20
• Sinaasappel en aardbei
• Sinaasappel, mango, boerenkool,
citroen en banaan

Appelsap (biologisch)
3,00
Appel-aardbeisap (biologisch) 3,00

0,50

Hartige snacks

Saucijzenbroodje 			
Tosti ham-kaas 			
Tosti Hawaï 			
Tosti Pesto 			

2,90
3,50
3,90
4,30

Stokbrood met kruidenboter en pesto

3,95

(pesto, kaas, ham en tomaat)

met rundergehaktballetjes (ook vegetarisch)

Mosterdsoep

4,40
4,90
4,90
4,40

EIBIESLOOK SALADE
KIPKERRIESALADE
FILET AMERICAN
met ui en sla

5,80
5,80
5,80

Keuzes voor jouw broodje
Koude en Warme broodjes, prijzen zijn stokbroodprijzen

Soepen uit
eigen keuken
Tomatensoep

JONG BELEGEN KAAS
BIESLOOK ROOMKAAS
BRIE
HAM

Glutenvrij
brood

+ 2,00

4,90

met rookspekjes en verse prei (ook vegetarisch)
4,90
Snert (seizoensgebonden) 		
5,40
Aspergesoep (seizoensgebonden)
5,40
Glutenvrije soep (informeer naar de smaak van dit moment)
Alle soepen worden geserveerd met een paar plakjes stokbrood en
kruidenboter

Meergranen
pistolet

Meergranen
stokbrood

Italiaanse
bol

Pistolet

Speltbrood

Croissant

- 0,50

- 1,00

Extra’s

+ 0,50

+ 1,00

Extra beleg

+ 0,75

+ 0,00

+ 0,00

Saus

+ 0,75

Broodje van de maand

		
informeer naar het broodje van de maand
actieprijs!

Broodplank 		

8,50 p.p.
Proeverij van broodjes, minimaal 2 personen.
Broodjes kunnen van de afbeelding afwijken

Proeverij “to go” iets eenvoudiger 6,95 p.p.

Lunch op locatie

Een mix van 2 divers belegde pistoletjes geleverd met (pak(ken)
melk, jus d’orange en karnemelk) deze is € 10,50 p.p.

Lunch met soep op locatie

Eventueel aangevuld met een kop soep € 15,00 p.p geleverd in een
soepketel met soepkommen en lepels.

HIGH TEA

Hapjes

Graag minimaal 1 dag van te voren bestellen

Warme quiche hapjes 				

24 voor 19,50

Mini sandwiches 				

12 voor 13,50

Graag minimaal 1 dag van te voren reserveren/bestellen

Diverse soorten bladerdeeg hapjes

High tea (minimaal 2 personen)

11,50 p.p.
Onbeperkt thee, Scones met clotted cream, diverse zelfgebakken
lekkernijen zoals muffins, cheesecake, brownies en wisselend
maandgebak

Pesto met oude kaas en rucola, roomkaas met
gerookte zalm en Kipkerrie met sla

Assortiment mini pistoletjes 		

24 voor 29,50
(6 hele pistoletjes)
Filet American, roomkaas met gerookte zalm,
brie de luxe, zelfgemaakte tonijnsalade, kaas en kipkerrie

High tea Mokka’s (minimaal 2 personen)

Zelfgemaakte zoete lekkernijen

Kids High tea (alleen als extra te bestellen)

19,95 p.p
Onbeperkt thee, diverse quiche hapjes, Mini pistoletjes, scones met
clotted cream, diverse zelfgebakken lekkernijen zoals muffins, cheesecake, brownies, chocola en wisselend maandgebak
10,50 p.p.
Fristi, diverse zoete lekkernijen, pistoletje met jam, kaas en een
verrassing.

30 voor 27,50

Cheescake, brownies, muffins, Crandberrie blondies
en afwisselend gebak

IJskoffie’s
IJs Chocolade

Vanille ijs met chocolademelk, slagroom en
chocoladesaus
4,50
Nog lekkerder!
met een shot
espresso en
caramelsiroop

IJs Koffie

Cold Macchiato

Vanille ijs met espresso
en slagroom
4,50

IJskoude latte machiato
met vanille ijs
4,50

Siroop (caramel, hazelnoot, vanille, Crème brûlée, kaneel, chocola, kokos, banaan en salted caramel) 0,50

IJscoupes

Caramel Wafel

4,95
Vanille ijs met stukjes stroopwafel,
slagroom, caramelsaus en caramelblokjes

Aardbeien sorbet

5,50
Vanille ijs met verse aardbeien, slagroom
en aardbeiensaus (seizoensgebonden)

Dame Blanche

4,95
Vanille ijs met slagroom en chocoladesaus

MOKKA’S
WAARDEBON
Kinderfeest

3,95
Mini muffin met vanille ijs met slagroom
en disco dip

lekker om te geven, heerlijk om te krijgen
Het bedrag kun je zelf bepalen

