


Huisgemaakte eisalade van bio-eitjes € 7,75  
en tuinkers
- met gebakken spekjes  € 8,75 
- met pomodori, spekjes, truffelmayo en tuinkers  € 9,50
- met rivierkreeftjes en avocado € 10,00

Carpaccio met kappertjes, Grana Padano,  € 10,75 
pijnboompitjes en truffeldressing

Festina Lenteburger met gebakken paddenstoelen, € 11,75 
krokant katenspek, rode ui, oude kaas,  
pastinaakchips en truffelmayonaise

Geroosterde kip met gegrilde courgette en  € 10,75 
rucolamayonaise 

Boterhammen 

Huisgemaakte soep geserveerd met een dikke boterham  
en roomboter (groot € 7,75 / klein € 4,00)

Twee scones met dikke room en jam € 5,75

Bananabread met romige kwark en walnoot € 6,50
 
Geroosterde boterham met boerenkaas,   € 9,50 
avocado, pomodori, gekookt eitje en tuinkers 
(met katenspek € 10,50)
 
Geroosterde boterham met gerookte zalm,  € 10,50 
avocado, gekookt eitje en tuinkers

Ontbijt (tot 11.00 uur) 

Geroosterde Boterhammen 

Soep 

Soepje van de dag, 2 royaal belegde minibroodjes,
miniquiche en een kroketje

Festina Lunch (vlees, vis of vega) € 15,50 

Boterham jam of boterham kaas € 3,50 
Tosti ham & kaas  € 3,75
Boterham pindakaas met banaan € 4,25

Voor de kinderen (tot 12 jaar) 

Hummus met geroosterde pompoen, aubergine  € 10,75 
en courgette, zongedroogde tomaat, zwarte olijf,   
pijnboompitjes en koriander (met geitenkaas € 11,75)

Boerentosti met beenham en boerenkaas met € 9,75  
mosterdmayonaise 

Pannetje roerei naturel € 7,95 
- met prei, rode ui en spekjes € 8,95 
- met prei, rode ui, gebakken paddenstoelen € 9,75 
  en truffeltapenade  
- met prei, rode ui, gerookte zalm en bosui € 10,00
 
Notenbrood met lauwwarme brie, tomatenjam,  € 10,75 
krokant katenspek en hazelnoot 

Naanbrood met gebakken gamba’s, avocado,  € 12,50 
spianata romana, spinazie, tomatensalsa
en chilidressing

"Bettine" geitenkaas met dadels in krokant € 15,75 
katenspek, druiven, walnoot, verse tijm en  
honingmosterddressing (vega € 14,75) 

Gegrilde kip, gebakken paddenstoelen,  € 16,50 
geroosterde pompoen, aubergine en courgette,
dadels, hazelnoten en gekarameliseerde 
uiendressing (vega € 15,50)

Gerookte zalm met gebakken gamba’s, rode ui, € 17,50
rivierkreeftjes, avocado, bio-eitje en kappertjes-
dilledressing

Alle salades worden geserveerd met een dikke boterham en roomboter 

Salades 

Bij alle broodgerechten keuze uit wit, bruin of desem brood

Royaal belegde boterhammen, taartjes,  
quiche van het seizoen, diverse zoete hééérlijkheden,  
scones met dikke room en jam, onbeperkt thee

High Tea  (vanaf 2 personen, prijs p.p. / vooraf reserveren) € 24,50 



Melk € 2,75  
Soyamelk/havermelk € 3,25  
Chocolademelk € 2,75  
Verse jus    
- klein € 3,25 
- groot € 4,25
Smoothie van verse jus met banaan € 4,75  
Schulp biosap tomaat € 3,25  
Appelaere appelsap € 3,25  
Perelaere perensap € 3,25    
Ranja met een rietje € 1,75

Naturfrisk biosap, kies uit:  € 4,25 
elderflower of gingerjuice 
Fentimans rose lemonade € 4,25

Soof 100% natuurlijke limonades,
- Blauwe en zwarte bes, lavendel en appel € 3,25
- Citroen, munt en appel € 3,25
- Roos, kardemom, peer en appel € 3,25
Soof met bruiswater (€ 3,50) of prosecco (€ 5,00)

Coca Cola Regular, Zero € 2,50  
Sprite, Fanta Orange, Fanta Cassis € 2,50  
Bitter Lemon, Tonic, Gingerale € 2,75  
Chaudfontaine rood/blauw € 2,50  
Lipton Ice Tea € 3,00  
Lipton Ice Tea Green € 3,00

Vedett extra blond € 4,50  
Vedett witbier € 4,50  
La Trappe dubbel € 4,75
Leffe blond 0% € 3,75   
Cielo Pinot Grigio Delle Venezie Rosé  € 4,00  
"O" Sauvignon Blanc (Chili)  € 4,00 
"O" Chardonnay (Chili) € 4,00 
"O" Cabernet Sauvignon (Chili)  € 4,00 
Prosecco Treviso € 5,50 
Port wit/rood € 4,00

Niet alle ingrediënten zijn op onze kaart vernoemd. Heeft u een allergie, meld het ons! Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. 

Warme dranken 

Espresso € 2,50 
Koffie € 2,50
Koffie verkeerd € 3,25
Cappuccino € 2,90
Flat white € 3,75
Espresso macchiato € 2,75
Latte macchiato € 3,50
Coconut latte € 3,95
Warme chocolademelk (gemaakt van  € 4,75 
Tony’s Chocolonely karamel-zeezout)  
Slagroom € 0,55
Chai latte, kies uit: € 3,95 
kardemom, kurkuma of matcha
Warme appeldrank met gember en kaneel € 3,95

Div. soorten thee van Betjeman & Barton: € 2,50
Ceylon, Earl Grey, Jasmijn, Tisane du Berger,  
Rooibos, Eden Rose, Yunnan Vert,  
Quatre Fruits Rouges

Verse muntthee (met honing) € 3,25 
Verse gemberthee met sinaasappel en munt € 3,65

T hee 

Sappen & Zuivel 

Speciale frisdranken 

Frisdranken

Alcoholische dranken 

Glutenvrij? Vraag naar de mogelijkheden!

Wat gezellig dat je er bent

Koekje van eigen deeg  (zie krijtbord) 
Caramel shortbread € 3,75
Bananabread € 3,95
Courgettecake met limoentopping, kaneelsuiker € 4,00
en walnoot
Noen’s appeltaart € 4,25
Cheesecake € 4,50

Zoet 

Nacho’s € 7,50
Portie bitterballen € 6,50
Borrelplank (vanaf 2 personen) € 15,50

Borrel (vanaf  14.30 uur) 



Iedere vrijdag kun je ook ‘s avonds eten bij Festina Lente.

Kom heerlijk smullen van ons driegangen Festina Lente Menu 
wat wekelijks veranderd of maak een keuze uit onze menukaart. 

Wil je automatisch op de hoogte blijven? 
Volg ons op social media.

Een hééééérli jk menuutje

Openingstijden

Maandag t/m donderdag en zaterdag 

9.30 – 17.00 uur ( keuken tot 16.30 uur)

Vrijdag 9.30 -  21 .00 uur ( keuken tot 20.00 uur)

Zon- en feestdagen gesloten

Markt 8 -  10
4701 PE Roosendaal

0165 – 85 72 53
info@eetboetiekfestinalente.nl

e e t b o e t i e k f e s t i n a l e n t e . n l
Lekker thuis genieten van onze gerechten? 

Geef je bestelling telefonisch door en wij zorgen dat het klaar staat!


