SUMMER

Coffee, Wine
& Dine

Warm Welkom!
COFFEE, WINE & DINE
De lekkerste koffie en het beste glas wijn
vindt u bij Cup & Vino aan het mooiste plein
van Valkenburg.

itt
Scott & Br

Free wifi: cupandvino1

Bij ons kunt u genieten van overheerlijke
koffie gemaakt door barista’s, een goed glas
wijn en een vers bereidde maaltijd in onze
gezellige zaak. Wij hechten veel waarde aan
deskundig advies en hoogwaardige service
en delen onze passie voor wijn en koffie
graag met u.
Team Cup & Vino Valkenburg!

@cupandvino

www.cupandvino.nl

Artisti del Gusto
B A R I S TA

ARTISTI DEL GUSTO

Artisti del Gusto zijn speciale barista’s of
smaak kunstenaars. Barista worden gaat
niet zomaar. Een barista mag zich pas zo
noemen als hij – of zij – passie, toewijding
en competentie weet te vertalen in de kunst
om klanten te ontvangen en te verwennen,
om hen te verrassen en te begeleiden bij
hun ontdekking van de wereld van Illy waar
kunst en wetenschap samenkomen. Het
bereiden van een perfect kopje koffie is
daarbij uiteraard verplicht.

Artisti del Gusto is een exclusief project
van Illy, bedoeld voor barista’s die hun
beroep willen verheffen tot ware kunst. Illy
beloont en ondersteunt hen daarbij door
hen in de gelegenheid te stellen hun unieke
competenties verder te ontwikkelen en door
de juiste instrumenten aan te bieden.

Coffee
to go!
To go espresso

2.00

3.25

To go caffè lungo

2.00

3.25

To go cappuccino

2.50

To go flat white

3.25

To go latte

2.80

To go thee

2.00

4.20

WIJ
ZOEKEN
TOPPERS
!

JOIN OUR TEAM!
Bent u het zat om altijd alleen maar in de avonduren te werken maar is horeca toch echt uw
ding? Bent u stressbestendig en klantvriendelijk? Dan bent u bij ons aan het goede adres!
Neem contact met ons op: valkenburg@cupandvino.nl of bel naar 043 8526135.

COFFEE & FRIENDS

Drinks

COFFEE
Caffè lungo
Mild en aromatisch, met
een fraaie crèmelaag

2.50

4.10

Dom caffè
Caffè lungo met DOM
Benedictine en verse slagroom

7.65

Ristretto
Een shot van espresso,
voller van smaak

2.50

4.10

Bailey’s caffè
Caffè lungo met Bailey’s
en verse slagroom

7.65

Espresso
Pittig, sterk en vol van smaak
met een fraaie crèmelaag

2.50

4.10

Italian caffè
Caffè lungo met Amaretto
en verse slagroom

7.65

Kiss of fire
Caffè lungo met Cointreau,
Tia Maria en verse slagroom

7.65

French caffè
Caffè lungo met Remy Martin
en verse slagroom

7.65

Spanish caffè
Caffè lungo met Tia Maria
en verse slagroom

7.65

Mexican caffè
Caffè lungo met Kahlua
en verse slagroom

7.65

Irish caffè
Caffè lungo met Irish Whiskey
en verse slagroom

7.65

Limburgse caffè
Caffè lungo met Els Lavera
en verse slagroom

7.65

Espresso macchiato
Een espresso met een kleine
schuimlaag

2.70

Naked filter espresso
Dubbele espresso voor de
echte liefhebber
Cappuccino
Met opgeroomde warme melk
Babyccino
Kids cappuccino,opgeroomde
warme melk met cacao

4.10

2.90

2.50

Flat white
Grotere cappuccino met
dubbele espresso

4.25

Latte macchiato
Veel opgeroomde warme
melk met een espresso

3.30 4.50

Wiener melange
Caffè lungo met slagroom
en cacao

3.30

Caffè latte
Caffè lungo met veel
warme melk

3.30

Add a coffee flavour +0.75

Liever plantaardig?

+0.50

In combinatie met de
bovenstaande koffie’s.
Hazelnoot, Caramel,
Kaneel, Chocolade,
Amandel en Vanille

Alle bovenstaande koffie’s
kunnen gemaakt worden
met plantaardige melk

Decafé
Bovenstaande koffie’s zijn
ook cafeïnevrij mogelijk

SWEETS

Chocolademelk
Met slagroom +0.75

3.00

Chocomel Bailey’s

7.75

Chocomel Amaretto

7.75

Volle melk
Koud of warm

2.50

Kijk voor ons wisselend assortiment vlaaien
en taarten in onze vitrine of vraag onze
medewerker
Limburgse vlaai

v.a. 3.50

Chocolade taart

4.20

Carrot cake

4.20

Brownie of blondie

4.95

Met verse slagroom
Wafel

ICED COFFEES

3.75

Met poedersuiker en verse slagroom

Caffè chiacciato
Originele Italiaanse ijskoffie
met espresso, vanille en ijsblokjes

4.95

Met extra bolletje vanille ijs +1.20

Caffè frappé vanille
IJskoffie met vanille roomijs,
espresso, melk en slagroom

5.50

Wafel seizoen
Met verse aardbeien en slagroom
Met extra bolletje vanille ijs +1.20

Caffè frappé caramel
IJskoffie met caramel roomijs,
espresso, melk, slagroom en
stroopwafeltjes

5.50

SMOOTHIE
Vraag onze medewerker voor
meer informatie

Drinks

H O T C H O C O L AT E

4.95

4.95

TEA
Dammann thee

2.50

Thee per kannetje

4.20

Chai latte
Tiger spice (romige mix van
zwarte thee en exotisch specerijen)

4.20

Dirty chai

5.20

Met een shot espresso

MILKSHAKES
Aardbei, vanille of chocolade

5.20

Oreo

5.50

Verse munt thee

3.80

Verse gember thee
Met sinaasappel

3.95

Drinks

Summer Specials
Sangria 43 rosé

22.95

Een heerlijke verfrissende sangria met
likeur 43, rosé, bitter lemon en heerlijk
vers fruit. Alleen te verkrijgen per kan.

Drinks

FRISDRANKEN
Coca Cola - Light - Zero

2.60

Sprite - Tonic - Bitter Lemon

2.60

Fanta Orange - Cassis

2.60

Ice Tea - Ice Tea Green

2.60

Chaudfontaine 0.75 liter
Rood of blauw

Ginger Ale - Rivella

2.60

Appelsap - Sinaasappelsap

2.60

Chocomel - Fristi

2.60

Verse jus d’orange

3.95

Chaudfontaine

2.60

Rood of blauw
6.20

B I E R E N VA N D E F L E S
Brugse zot 33 cl

4.20

Gulpener oud bruin 30 cl

3.70

Westmalle dubbel 33 cl

4.20

Westmalle tripel 33 cl

4.20

Liefmans rose 25 cl

3.60

Corona 33 cl

4.20

La Chouffe 33 cl

4.20

Tripel Karmeliet 33 cl

4.20

Duvel 33 cl

4.20

Amstel Radler 30 cl

3.60

Peroni Chill 30 cl

4.20

La chouffe Cherry 30 cl

4.20

De zwarte ruiter 0.3% 30 cl

3.60

Ook verkrijgbaar in weizen

B I E R E N VA N H E T VAT
Gulpener château neubourg

3.75 - 5.95

Gulpener bio ur weizen

4.10 - 6.20

5.5% - 0.3 of 0.5 liter

5.3% - 0.3 of 0.5 liter

Superieur pilsner dat zijn naam dankt
aan het kasteel Neubourg, gelegen op
een steenworp afstand van Cup & Vino.
Bekroond met een european beer star
award en uitgeroepen tot beste pilsner van
Nederland.

Honderd procent biologisch tarwebier.
De smaakbeleving begint licht bitter, maar
verandert onverwacht in zacht zoet. Met
een korte, subtiele bitterheid in de afdronk.
Accenten van kruidnagel en tarwe zorgen
voor verfijning.

Gerardus dubbel 7%

Bier van de wisseltap

3.90

Gerardus Wittems Kloosterbier Dubbel is
een Nederlands bier van het type dubbel.
Het is een bruinrood helder bovengistend
bier met een alcoholpercentage van 7%.

wisselend

Vraag aan onze medewerkers naar het bier
op de wisseltap.

Drinks

LIKEUREN & STERKE DRANK

C O C K TA I L S

Amaretto

4.75

Bailey’s

4.75

Aperol spritz
Aperol, prosecco, spuitwater

Cointreau

4.75

en sinaasappel

Remy Martin

4.75

Limoncello

4.75

Limoncello spritz

7.25

Sambucca

4.75

Likeur 43 spritz

7.25

Tia Maria

4.75

Grand Marinier

4.75

Piggelin
Meloenlikeur, wodka

7.25

Kahlua

4.75

D.O.M. Benedictine

4.75

Liquor 43

4.75

Bacardi

4.75

Jonge Jenever

4.25

Els

4.25

Grappa

4.75

Tequilla

4.75

Jameson Whisky

4.75

Absolut Vodka

4.75

Jägermeister

4.25

V I R G I N C O C K TA I L S
Aperol spritz

6.00

Gin tonic pink

7.50

Sex on the beach

6.00

7.00

en sprite (swedish topper)
Hugo
Vlierbloesemsiroop, prosecco,

7.25

spuitwater en munt
Gin tonic Bombay
Met citroen

9.95

Gin tonic Hendrick’s
Met komkommer

10.50

Gin Tonic Bobby’s
Met kruidnagel en sinaasappel

10.50

Gin tonic Gordon’s Pink
Met rood fruit

10.50

Sex on the beach
Vodka, peach likeur,
sinaasappelsap en grenadine

8.00

Pornstar Martini
Met passievrucht

9.95

The zombie
Long island iced tea

9.95

Mojito
Rum, limoen, rietsuiker en
verse munt

8.95

Mojito watermeloen
Rum, watermeloen en
verse munt

9.95

Espresso Martini
Espresso, kahlua en vodka

8.95

Drinks

WITTE WIJNEN
Supèrbio Pinotgrigio

4.25 - 20.50

Grillo-Sicilia IGT, Vinicola
Decordi

Altùris, Sauvignon,

5.50 - 26.50

Friuli IGP

BUBBELS

glas - fles

Prosecco d.o.c,
Cascina Ghercina,

5.30 - 25.00

Piemonte Chardonnay

I Frati, Lugana DOC,

39.00

Cà dei Frati

7.00 - 29.95

Vinicola decordi spa,
Millesimato selezione 21

Prosecco Rosé d.o.c,

7.00 - 29.95

Vinicola decordi spa,
Millesimato selezione 21

RODE WIJNEN
Negroamaro,

RODE PORT
4.25 - 20.50

Puglia IGT, Masseria pietrosa

Valpolicella Ripasso,

W&J Graham’s Fine

3.95

Ruby Port

5.50 - 26.50

Progetti Agricoli

La Calla Nero d’Avola 2020

Ronchedone, Cà Dei Frati

5.95 - 29.00

45.00

ROSE WIJN
Cerasuolo d’Abruzzo DOC

4.50 - 21.50

Wine guide!
Fris

Aromatisch

Kruidig

Krachtig

Vol

Donkerfruit

Citrus

Exotisch fruit

Mineraal

Soepel

Licht

Roodfruit

Food

Mix and
Match plate

Antipasti
Kies 3 gerechten uit het onderste
rijtje voor 1 borrelplankje.
Dit is voor twee personen.
Mini loempia (4)
Bruschetta (2)
Bitterballen (6)
Nacho’s spicy
Nacho’s classic
Olijven
Notenmix
Oude kaas blokjes
Parmaham
Broodje met dipsaus
Mini gambakroketjes (4)
Mozzarella sticks (4)
Chicken bites (4)

14.95

Food

BORREL SNACKS
Gemengde snacks (10)

7.95

Bitterballen (10)

8.95

Calamari (10) inktvisringen

8.95

Mozzarella sticks (8)

8.95

Chicken bites (10)

8.95

F R I E TJ E S

3.50

B R U S C H E T TA S
Huisgemaakte bruschettas
Verschillende toppings (3)

8.95

Verschillende toppings (6)

13.95

B O R R E L H A PJ E S &
FINGER FOOD
Cup & Vino selectie
24.95
Parmaham, salame tartufo, chorizo,
gehakt, oude kaas blokjes, brie,
manchego, gorgonzola, olijven, mosterd,
Limburgse stroop en boerenbrood
Cup & Vino kaasplank
Selectie van 4 kazen, stroop,
mosterd, boerenbrood

13.95

Cup & Vino vleesplank
Selectie van 4 vleessoorten,
mosterd, boerenbrood

13.95

Nacho’s
Tortilla chips met jalapeños,
overbakken met cheddar kaas,
twee heerlijke dipsausjes en
crème fraîche

8.95

Nacho’s spicy
Tortilla chips met gekruid gehakt,
overbakken met cheddar kaas,
jalapeños, tomaat en chilisaus

11.95

Flammkuchen classico
Met crème fraîche, prei, spek en ui

8.95

Flammkuchen carpaccio
Met carpaccio, rucola,
Parmezaanse kaas en truffelmayo

12.95

Pain de la table
Ambachtelijk witbreekbrood.
Met huisgemaakte kruidenboter
en dipsaus

5.95

Notenmix

3.50

Olijven

4.50

Oude kaas blokjes
Met luxe boerenbrood en mosterd

8.00

Food

Time for Breakfast
Cup & Vino breakfast special
14.50
3 broodjes, ham, kaas, jam, nutella,
1 croissant, 1 gekookt eitje, yoghurt
(met bosbessen en krokante muesli),
verse jus en keuze uit koffie,
cappuccino of thee
French petit déjeuner
2 broodjes, 1 croissant, 1 gekookt ei
jam, boter, kaas, verse jus en
keuze uit koffie of thee

ONTBIJ
T
MENU'
S
TOT 12
:00
UUR

10.50

Healthy breakfast
15.50
Yoghurt met krokante muesli,
bakje vers fruit, smoothie van de dag,
koffie of thee
Hangover breakfast
Sandwich BLT, verse jus en keuze
uit koffie of espresso

Croissant
Met jam en roomboter

3.50

Fruit bowl

5.95

Scones
2 scones met clotted cream en jam

6.50

Yoghurt
Met krokante muesli en vers fruit

7.75

Brood met avocadospread
Tomaat en komkommer

7.95

Met een spiegelei

8.50

Met zalm

8.95

Wentelteefjes
2 sneden boeren wit brood

8.95

Uitsmijter ham & kaas

8.95

Spek met ei

8.95

13.95

Mimosa
Een lekker verfrissend glaasje
mimosa bij je ontbijt!

6.95

PA N C A K E S
Pancakes naturel
3 pancakes met slagroom
Met vanille ijs +1.20

8.95

Blueberry pancakes
3 pancakes met blauwe bessen,
vers fruit en slagroom

10.50

Red velvet pancakes
3 pancakes met vanille saus,
vers fruit en slagroom

10.95

Banana pancakes
3 pancakes met chocoladesaus,
banaan en slagroom

10.95

Food

BROODJES

WA R M U I T D E OV E N

Heerlijk boeren brood wit, bruin of
glutenvrij

Luxe stokbroodje

Italiana
9.50
Geroosterd brood met groene pesto,
mozzarella, tomaat, Parmaham, rucola
en balsamico
Oude kaas
Roomboter, Limburgse mosterd
en stroop

8.50

Gerookte zalmfilet
Met dille mascarponecrème

9.95

Kroket
Op brood met mosterd

8.95

Tosti ham & kaas

6.95

LUXE STOKBROODJES

Broodje chorizo
9.50
Chorizo, tomaat, mozzarella en pesto
Broodje brie
9.50
Gesmolten brie, zongedroogde tomaat,
walnoot en honingdressing
Broodje bief
Biefpuntjes, zongedroogde tomaat,
Parmezaanse kaas, olijven en
truffelmayonaise

12.95

Broodje gehakt
Schijfjes gehakt, gesmolten kaas
en smulsaus

10.50

Broodje taco
Gekruid gehakt, rode ui, chillisaus
en gesmolten kaas

10.50

Pain de kuul
Net zoals vroeger...
Huisgemaakte kruidenboter, kaas,
ham, ui en tomaat

9.50

9.50

Broodje ham & kaas

6.95

Broodje gezond
Parmaham, oude kaas en
rucolamayonaise

9.95

Broodje carpaccio
Carpaccio van ossenhaas

12.95

Broodje kipkrokant
Kip, tomaat, komkommer en
cocktailsaus

Broodje geitenkaas
Rucola, walnoot en honingdressing

9.00

WA R M E F O C AC C I A

Broodje tonijnsalade
Rucola, kappertjes, augurk en rode ui

9.00

SANDWICH

Heerlijk boeren brood wit of bruin
Cup & Vino sandwich pollo
Kip, Parmaham en rucolamayonaise

12.95

Cup & Vino sandwich salmone
Zalm, roomkaas, komkommer,
ui en sla

12.95

Ham & kaas

6.95

Caprese
Tomaat, mozzarella, pesto en rucola

7.95

Pollo
Kip, Pecorinokaas en sweet chili

8.95

EXTRA SAUS

Voor bij de gerechten

Wil jij glutenvrij? Al onze broodjes zijn ook glutenvrij te verkrijgen!

+0.50

Food

M A A LT I J D S A L A D E S

Wij serveren bij alle salades boerenbrood
en een huisgemaakt sausje
Insalata con scampi all’aglio
In knoflook gebakken scampi’s

15.50

Insalata formaggio di capra
Geitenkaas met een honingdressing

14.50

Insalata pollo
Kip met huisgemaakte dressing en
Parmezaanse kaas

14.50

Insalata di bistecca
16.50
Salade met vers gebakken biefreepjes,
paprika en gebakken champignons
Insalata di carpaccio
16.50
Salade met dun gesneden carpaccio
van ossenhaas met zongedroogde tomaat,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en
truffel mayonaise
Insalata con tonno e salmone
Gemixte salade van zalm en tonijn
met rode ui en kappertjes
Portie friet
Salades kunnen worden besteld
met een portie frieten

16.50

3.50

PA S T E I TJ E
Met heerlijke kippenragout

9.95

HUISGEMAAKTE SOEPEN

Onze soepen worden geserveerd met
boerenbrood
Tomatensoep
Met crème fraîche

7.00

Uiensoep
Gegratineerd

7.50

Food

Bambini

Voor de kleintjes tot 12 jaar
3 margherita punten

6.00

Tosti wit of bruin
Ham & kaas zonder salade

5.50

Brood jam & nutella

4.00

Portie friet met saus

3.50

Frietjes met een snack
Keuze uit frikandel of kroket

5.95

Pancakes bambini
2 pancakes met verse slagroom
Met vanille ijs +1.20

7.95

Food

VOORGERECHTEN

VLEESGERECHTEN

Pain de la table
Ambachtelijk wit breekbrood,
met huisgemaakte kruidenboter
en dipsaus

5.95

Tapasschotel
23.95
Mini burger, chickenbites, spare ribs,
gehakt balletjes, speklapjes, sate varkens
spiesje, calamaris, nacho’s, gambakroketjes
en overheerlijke dipsausjes

Nacho’s
Tortilla chips met jalapeños,
overbakken met cheddar kaas,
twee heerlijke dipsausjes en

8.95

Spare ribs
19.95
600 gram overheerlijke gemarineerde
spare ribs met portie frieten, salade
en heerlijke dipsaus

Huisgemaakte bruschettas
Verschillende toppings (3)

8.95

Verschillende toppings (6)

13.95

Burger classico
16.95
Rundvleesburger, cheddar,spek,
tomaat, augurk sla, rucolamayonaise

crème fraîche
Nacho’s spicy
Tortilla chips met gekruid gehakt,
overbakken met cheddar kaas,
jalapeños, tomaat en chilisaus

en portie friet
11.95

Flammkuchen classico
Met crème fraîche, prei, spek en ui

8.95

Flammkuchen carpaccio
Met carpaccio, rucola
Parmezaanse kaas en truffelmayo

12.95

Carpaccio van ossenhaas
Dun gesneden carpaccio van
ossenhaas met een rucolasalade,
zongedroogde tomaat,
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas
en truffel mayonaise

12.50

Burger BBQ
Rundvleesburger, cheddar,
smokey BBQ saus, spek, rode ui,
sla en portie friet

16.95

Burger piccante
Rundvleesburger, cheddar,
hot chili saus, spek, jalapenos,
tomaat, sla en portie friet

16.95

Burger Italian
Rundvleesburger, grana padano,
rucola, zongedroogde tomaat,
truffelmayonaise en een portie friet

17.95

Vegan burger
16.95
Vegan burger met sla, tomaat,
komkommer en een vegan knoflooksausje

PIZZA
Pizza margherita
Tomaten saus met mozzarella

9.00

Pizza pesto Parma
Pesto, Parmaham, pijnboompitjes,
zongedroogde tomaten, rucola en
balsamico crème

11.95

Pizza salami tartufo
Salami tartufo en mozzarella

10.50

Saté van kophaas
300 gram kophaas met satésaus,
kroepoek en friet

19.95

Limburgs zuurvlees
Heerlijk rundvlees op traditionele
Limburgse wijze

15.95

VISGERECHTEN
Fish en chips
16.95
Gebakken en gepaneerde heek filet,
frieten, salade en knoflooksaus

Dessert

IJSKOFFIE
Caffè ghiacciato
Originele Italiaanse ijskoffie
met espresso, vanille en ijsblokjes

4.95

Caffè frappé vanille
Ijskoffie met vanille roomijs,
espresso, melk en slagroom

5.50

Caffè frappé caramel
Ijskoffie met caramel roomijs,
espresso, melk, slagroom
en stroopwafeltjes

5.50

IJSCOUPES
Kinderijsje
2 bolletjes vanille met keuze uit
aardbeien of chocolade saus

3.50

Coupe caramello
6.95
3 bolletjes caramel roomijs
met slagroom, caramelsaus en topping
Dame blanche
2 bolletjes vanille roomijs,
1 bolletje chocolade roomijs,
chocoladesaus en slagroom

6.95

Lava cake
Warm chocolade cake met
vanille ijs en slagroom

6.50

BROWNIE OF BLONDIE
Huisgemaakte brownie of blondie
met een bolletje vanille ijs en
verse slagroom

Allergie? Voor allergenen informatie kunt u zich wenden tot het personeel!

6.50

High Tea
Genieten van lekkere frisse sandwiches,
ovenverse scones met clotted cream, en
overheerlijke zoetigheden.
Gezellig met vrienden of vriendinnen,
collega of familie bijkletsen onder het
genot van diverse speciale theesoorten van
Dammann. Reken maar dat je een gezellige
ochtend of middag hebt met een van onze
high tea arrangementen!
High tea classico
24.95 p.p.
• Appetizer
• Rijkelijk belegde broodjes
• Scones met cream & jam
• Een assortiment van overheerlijke
zoetigheden
• Onbeperkt thee (max. 2 uur)
High tea eccelente
30.50 p.p.
• Appetizer
• Verse jus d’orange
• Huisgemaakt soepje
• Rijkelijk belegde broodjes
• Scones met cream & jam
• Een assortiment van overheerlijke
zoetigheden
• Bubbels
• Onbeperkt thee (max. 2 uur)
• Espresso, koffie of cappuccino
Gelieve 2 dagen van te voren de high tea te
reserveren. De high tea is voor minimaal 2
personen.

TIP!
Ook leuk
om cadeau
te geven!

High Wine
Houdt u van een goed glas wijn in
combinatie met hartige hapjes? Dan is
high wine iets voor u en bent u bij Cup &
Vino bij het juiste adres!
Wat is high wine?
High wine is de nieuwe hartige variant van
high tea. Bent u geen liefhebber van zoete
hapjes maar wel van de gezelligheid die
het samenzijn teweeg brengt dan is high
wine echt iets voor u. Deze manier van luxe
borrelen is dé nieuwe trend!
U ontvangt een glas bubbels en vervolgens
2 glaasjes -huiswijn die naar eigen wens
ingevuld kunnen worden (rood of wit).
De keuken zal bij de verschillende wijnen
bijpassende hapjes serveren. U geniet
hierdoor van een goede combinatie van
beide.
High wine Cup & Vino
28.00 p.p.
• Glaasje marsuret prosecco
• 2 glazen huiswijn naar keuze
• Bruschettas
• Een selectie van onze overheerlijke
antipasti en mooiste -kazen
Geen reservering nodig.

@cupandvino

www.cupandvino.nl

