
 

Confetti eetmenu 

 

All day breakfast 

YAY! CONFETTI ONTBIJT  Maakt van elke dag een feestje!   € 11,95 
Koffie/thee │ verse sap naar keuze │ spiesje van vers fruit │ Bio yoghurt met granola |  

croissant met streekjam 

LE PETIT DÉJEUNER FRANCAIS  Bonjour !       € 9,95 

Koffie/thee │ verse jus │ croissant met streekjam │ verse sneetjes brood │ beenham │   

 jong belegen kaas │  gekookt eitje │ schijfjes komkommer 
 

Extra’s opties le Petit déjeuner  

- Gerookte zalm i.p.v. beenham en jonge kaas 

- Chocoladebroodje i.p.v. croissant met jam 
 

HELLOWA GRANOLA!         € 4,75   

Verse granola │ Bio yoghurt │ rood fruit │ confetti van pure chocolade 

 

Ook fan van verse granola? Neem een zakje mee uit onze shop en geniet ervan 

op elk moment van de dag! 

 

CROISSANTJE           

- Roomboter & streekjam (jam te koop in onze shop!)    € 2,75   

- Ham en/of kaas met slagarnituur       € 3,50 

 

CHOCOLADEBROODJE        € 2,50 

 

BREAD & DELICIOUS! 
Alle broodsoorten die wij serveren komen vers van de Maastrichtse bakkerij Bread & delicious in 

Wijck. Het brood wordt rechtstreeks op steen gebakken met biologische bloem van de 

commandeursmolen in Mechelen. Het brood bevat geen E-nummers. Leuk voor ons, maar zeker 

voor onze kindjes. Dat is extra genieten! 

 

 

 

 

BANDIT PLATE: vraag een 

extra bordje en laat jouw 

kindje lekker meepikken! 



 

 

Frisse salades 

Geserveerd met  verse sneetjes brood 

 

TROPICAL CHICKEN         € 8,50 

gekruide warme kipfiletreepjes │ mango │ gefrituurde uitjes │ cocktailsaus 

TOFFE PEER          € 8,95 

geitenkaas │ verse conference peer │ walnoten (superrrrfood!)│ 

zoete honing-balsamico-dressing   

FISH MEETS AVOCADO         € 8,95 

gerookte zalmfilet │ tonijn │ avocado │ gekookt ei │ friszoete mosterddressing  
 

De honing die wij gebruiken is 100% pure Zuid-Limburgse honing zonder kunstmatige 

toevoegingen. Met recht BEEING PURE.  Deze smaak van pure honing is verkrijgbaar in onze 

shop! 

 
A toast to the good life! 

GOOD OLD CAPRESE         € 6,75 

mozzarella │ tomaat │ groene pesto │ basilicum  

BUFFALO BILL          € 7,25 

mozzarella │ kipfilet │ ui │ tomaat │ rode pesto 

CLASSIC           € 5,75 

beenham │ jong belegen kaas  

THE GAOT TOAST!         € 7,25   

 geitenkaas │ avocado │ basilicum │ walnoot │ honing 

SALMON DELIGHTED         € 7,25 

mozzarella │ gerookte zalm │ kruidenroomkaas │ rucola 

 

Ambachtelijke dikke boterham 
TONIJNSALADE         € 6,25 

sla │ ui │ tomaat 

VERSE MAASTRICHTSE GEHAKTBAL        € 6,75 

sla │ rauwkost julienne │ Gulpener mosterd  

GEZOND          € 6,75 

ham │ kaas │  sla │ komkommer │ tomaat │ ei │ ui │ mayonaise 

HUMUS          € 6,25 

zongedroogde tomaatjes │ rucola 

 



 

Confetti borrelplankje Eat while you’re having fun! 
gehakt van Saveurs │ oude kaas │ olijven │ paprikasticks │ komkommer │ zongedroogde 

tomaatjes │ gegrild brood │  knoflookdip │ mosterd │ rode pesto   € 11,50 

 

More quality time foods  
PORTIE OLIJVEN         € 3,75 

gemarineerd 

OUDE KAAS & GEHAKT         € 5,00 

kaasblokjes │ gehakt │ mosterd 

GEGRILDE TOAST MET SMEERSELS       € 4,75 

knoflookdip │ humus │rode pesto 

 

Sweets & cakes 
BROWNIE          € 3,25 

CHOCO COOKIE         € 2,95 

CARROTCAKE          € 3,25   

 

Food for Kids 
We love kids! Daarom willen we de kinderen naast lekker eten ook verantwoord laten eten. 

Natuurlijk konden we het niet laten om ook een aantal stoute keuzes op de kaart te zetten ;)! 

 

Vers sneetje brood (wit of bruin) 

KAAS           € 2,50 

jong belegen kaas │ naar wens in stukjes gesneden 

HAM           € 2,50 

beenham │ naar wens in stukjes gesneden 

BERELEKKER BAMMEKE        € 2,75 

bammeke gesmeerd als beer │ gezonde pindakaas │ banaan │ rozijntjes 

 

“Gegarandeerd vrij van garaffineerde suikers, slechte vetten, rare toevoegingen of zout. Alleen 

maar gemaakt met voedzame, biologische ingrediënten waar kleine buikjes en mondjes blij van 

worden. Want wij vinden dat het nooit te vroeg is voor goede smaak!” De kleine keuken. 

 

Keuze uit smaken van ‘de Kleine keuken’  

AARDBEI-BIETJES         € 2,50 

bietjes zitten vol goede zaken zoals mineralen en vezels 

APPEL-PERENSTROOP         € 2,50 

De peertjes maken de appels in dit potje heerlijk zacht en zoet 



 

PINDAKAAS          € 2,50   

100% pinda’s, goed voor de kleine buikjes 

CHOCOPASTA          € 2,50 

Kid’s love it! 
 

Lekker gesmuld? Deze verantwoorde smaken van ‘de kleine keuken’ shop je ook bij ons! 

Kids toast  

HAM EN/OF KAAS         € 3,75 

ham │ jong belegen kaas │ ketchup 

CHOCO BANANA         € 3,75 

chocopasta │ schijfjes banaan 

 

Kids fruit 

FRESH FRUITS           € 3,50   

biologische yoghurt │ vers fruit 

BAKJE VERSE FRUITSALADE        € 3,00 

SNACK PEERPARTJES         € 2,00 

VERSE AARDBEITJES         € 2,50 
 

kids tussendoortjes  

CUPCAKE zelf versieren!        € 3,50 

OLVARIT FRUITHAPJE 4+        € 2,50  

BIO LETTERKOEKJES (suikervrij)        € 1,50 

BIO ZACHTE BABYKOEKJES        € 1,50 

CONFETTI ONTBIJTKOEK        € 1,75 

 
Kids drinks 

KIDS SMOOTHIE         € 2,00 

BABYCCHINO          € 1,00 

BIO APPELSAP  (100% puur natuur)       € 1,90 

 

 

Je mooiste Confettifoto’s meteen posten op social media?  

Netwerk: Confetti  Wachtwoord: Confetti 
 

 

  



 

Confetti drinkmenu  

 

Koffie   

Koffie           € 2,20 

Cappuccio           € 2,40 

Koffie verkeerd         € 2,40 

Espresso           € 2,20 

Latte macchiatto         € 2,75 

 

Extra shot          € 1,00 

Sojamelk           € 0,50 

 

 
REAL TEA MADE EASY – SENZA TEA      allen € 2,20 

Earl grey blue flower │ klassieke zwarte thee met natuurlijke zoetheid van de blauwe 

korenbloesem 

Spicy chai │ aromatische, kruidige smaak van gember 

Forest happiness │ zoete smaaksensatie door de frisheid van bessen en bramen 

Orange chocolate │ exquise sencha groene thee, gecombineerd met natuurlijke cacao en 

sinaasappel 

White paradise │ blend van witte thee met de zoete smaak van lychee, rozenbladeren en 

citroengras 

Warming soul │ biologische rooibos met zoete, kruidige smaak van natuurlijke vanille en kaneel 

Camomile delight │ verfrissende en rustgevende kamille met een diepgele kleur  

Star mix │mix van: anijszaad, zoethout, groene munt, jeneverbessen, bramen bladeren & steranijs 

Totally nuts │ bakkersaroma door de melange van appel, amandelen en kaneel 

Green jasmine │ de toevoeging van verse jasmijnbloemen leidt tot een krachtige, bloemige, zoete 

thee 

 

Thuis op de bank genieten van jouw favoriete thee? Dat kan! Alle thee’s zijn per 50 gram 

verkrijgbaar in onze shop. 

 

Verse gemberthee         € 2,80 

Verse muntthee          € 2,95 
 

Tony’s chocolonely 

Warme chocomel          € 2,60 

Warme chocomel met slagroom       € 2,90 
 



 

Pinky rose lemonade  Handmade lemonade! 

Spiced lemon & rose         € 2,95 

Straight lemon          € 2,95 
 

 

 

Fritz kola (zonder kunstmatige toevoegingen) 

Fritz-kola          € 2,50 

Fritz-limo appel-kers         € 2,50 

Fritz-limo meloen         € 2,50 

Fritz-limo sinaasappel         € 2,50 

Fritz-limo apfelschorle         € 2,50 

 

Fentimans (27,5cl)  Botanisch gebrouwen!  

Rose lemonade         € 3,50  

Wild Elderflower (vlierbloesem)       € 3,50 

Victorian lemonade (citroen)        € 3,50 
 

Ice tea   
Homemade ice tea  (suikervrij)       € 2,75 

Lipton Ice tea green         € 2,20 

Lipton ice tea          € 2,20 

 

Soda  Parels uit de Ardennen! 

Bru licht bruisend         € 2,20 

Bru plat          € 2,20 

Confettiwater (met verse toevoeging)      € 2,50 
(keuze uit: aardbei - munt - sinaasappel) 

Scheutje grenadine? Just ask! 
 

Zuivel 
Fristi            € 2,00 

Chocomel          € 2,00 

 

Sappen en smoothies 

Verse jus                  normaal € 3,25 groot € 4,25 

Biologische appelsap         € 1,90   

Diverse verse smoothies        € 3,75 



 

 

Alcoholvrij bier 

Heineken 0,0%          € 2,50 

Amstel radler 0,0         € 2,50 

 

 

Ijsjes 

Vanille ijs met aardbeien, slagroom & oreo-crumble     € 7,50 

Vanille ijs met vers fruit, slagroom & vruchtensaus     € 7,00 

Kindervanille ijs (2 bolletjes met spekjes en slagroom)    € 3,00 

 

Simpel en puur natuur.. dat zijn de fruitijsjes van NICE 

Puur aardbei          € 2,50 

Frisse peer          € 2,50 

Framboos & hibiscus         € 2,50 

Blauwe bosbes          € 2,50 

2017 special: appel & citroen        € 2,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


