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Lungo
Een lekker Hollands kopje koffie. 

2,8

Espresso
Aromatische sterke koffie.

2,8

espresso macchiato
Espresso met melkschuim.

3

doppio
Dubbele espresso.

3,5

cortado
Een sterke cappuccino. 

3

flat white
Een Australische koffie; een dubbele espresso 
waar een klein beetje melk en een dunne laag 
melkschuim op wordt geschonken.

3,8

latte
Espresso waar veel warme melk en een klein 
beetje schuim aan wordt toegevoegd. Ook wel 
koffie verkeerd genoemd.

3,8

latte macchiato
Opgeschuimde melk met een espresso. 

4

cappuccino
Espresso met warme melk en melkschuim, 
zo bereid dat de verhouding tussen espresso, 
melk en melkschuim precies gelijk is.

3

kids cappuccino
Warme melk met chocolade en smarties.

2,5

coffee

nutty latte
Met Hazelnut Monin en een topping van 
gekarameliseerde hazelnoot. 

4,8

caramelizer
Met Caramel Monin en een topping van caramel.

4,8

coffee specials

Irish coffee
Koffie met Bushmills, rietsuiker en room.

8

french coffee
Koffie met Cointreau en room.

8

spanish coffee
Koffie met Licor 43 en room. 

8

italian coffee
Koffie met Amaretto en room.
 

8

coffee liqueur

Al onze koffies kunnen ook 
cafeïnevrij bereid worden!

THEE
Kies je favoriete smaak uit ons Slow Tea assortiment.

2,9

verse muntthee
Met honing.

3,5

verse gemberthee
Met sinaasappel, citroen of 
een takje munt.  

 3,5

chai tea latte
Indian Chai Masala. 
 

4

tea

Maak je 
chai tea ‘dirty’ 

met een espresso 
shot erbij!

(+ 1)

+ 0,5

We kunnen jouw koffie ook 
met havermelk bereiden! 

+ 0,7

ook suikervrij verkrijgbaar!

hot chocolate
Warme melk met een keuze uit wit, melk 
of pure chocola van Callebaut.

3,5

hot chocolate
Slagroom?

+ 0,7

iced mocha
Iced cappuccino (espresso, melk en ijsklontjes) met 
witte chocoladesaus. 

4,5

iced drinks

iced vanilla
Iced cappuccino (espresso, melk en ijsklontjes) met 
een bol vanille ijs. 

6

Coffee frappuccino 6,5
Espresso, melk, Coffee Monin en ijsklontjes. 



appeltaart
Met slagroom (+ 0,7).

4,5

cheesecake 4,5

carrot cake 4,5

taart van de week
Elke week een nieuw gebak!
 

4,5

coava’s sweet bakery

cookies & bars
Vraag naar het aanbod.

v.a. 4
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Russell & Co biedt een scala aan elegante lemonades 
geïnspireerd op de authentieke smaken uit het verleden. 
Rijk, elegant en origineel.

soft drinks

better soda’s

3

double dutch skinny tonic 3,8
double dutch cucumber & watermelon 3,8

double dutch ginger ale 3,8
double dutch ginger beer 3,8

lemonades

Russel & Co Botanical Rose
Met een vleugje Rose.

3,8

Russel & Co sicilian
Met een vleugje limoen en komkommer.

3,8

Russel & Co spiced orange
Met een vleugje kurkuma en gember.

3,8

juices & smoothies
verse jus d’orange 4,5

berry bomb
Açaí, blauwe bes, zwarte bes, banaan, appel, aardbei, 
bramen, hennep proteïne en baobab.

 5,2

Een vitamineboost nodig? Probeer één van onze smoothies!

lovely green
Spinazie, avocado, appel, broccoli, mango, tarwegras, 
gerstegras en spirulina.

5,2

hawaiian
Passievrucht, kokos, mango, acerola kersen, appel en ananas.

5,2

bourgondische bitterballen 8 st.
Van draadjesvlees | Dijonmosterd.

8

bittergarnituur 12 st. | 24 st.
Dijonmosterd | chilisaus. 

11,5  |  22,5

oude kaasstengels 8 st.
Chilisaus.

 8

crispy chickenbites 6 st.
Chilisaus.

8

torpedo garnalen 8 st. 
Chilisaus.

8,5

tortillachips
Crème fraîche | tomatensalsa | guacamole | 
bosui | rode ui.

9,5

coava’s borrelplank 2 personen
Charcuterie | bittergarnituur | brood met smeersels. 

19,5

bierbrood
Rustique bier-desembol | huisgemaakte kruidenboter.

7,5

pepsi | pepsi max
3sisi sinas
3ice tea sparkling | ice tea green
3seven-up
3royal club cassis | bitter lemon
3rivella

3  /  5,5sourcy blauw | sourcy rood 0,2L / 0,75L

3,5schulp appelsap
3chocomel |  fristi
3ranja fruitmix

Premium dranken van eigen bodem! De Nederlandse 
tweelingzusjes Joyce & Raissa vonden de markt voor soda’s 
maar saai... Daarom creëerden zij Double Doutch: smaakvolle, 
natuurlijke soda’s voor de avontuurlijke geest.



white wines
Pinot grigio  5   |   25 Selva Volpina

Italië, Umbrië

chardonnay 5   |   25 Selva Volpina
Italië, Umbrië

sauvignon blanc 5,5   |   27,5 L’incontournable 
Frankrijk, Languedoc

verdejo 6   |   30   Finca Valdelangunde 
Spanje, Castilla Y León

rose wines
gamay 5   |   25 Tarani

Frankrijk, Sud Ouest 

Grenache, syrah,
mourvedre 35Château Camp Long Provence

Frankrijk, Provence

red wines
cabernet sauvignon 5   |   25  Selva Volpina

Italië, Umbrië

pinot noir 6   |   30   L’Incontournable
Frankrijk, Languedoc

Merlot 6   |   30Les Berchets
Frankrijk, Languedoc

tempranillo 6,5   |   32,5 Cuarton Crianza
Spanje, Castilla La Mancha

bubbles

Cava brut 27,5Cava Briza del Mar Brut
Spanje, Penedès

dessert wines

Prosecco 7Scavi & Ray Frizzante Piccolo
Italië, Veneto

Muscat 5   |   25Muscat de Beaumes de Venise
Frankrijk, Rhône

draught beers
heineken 0,25L | 0,5L 3   |   6 

Affligem blond 5

texels skuumkoppe 5 

Pilsener | 5,0%

Blond bier | 6,8%

Dunkel Weizen | 6,0%

Mannenliefde 5 

wisseltap v.a. 5

Saison | 6,0%

van de tap

witbier
vedett extra white 5 4,7%

Lowlander white ale  5,5 5,0%

brouwerij ‘t ij ijwit 5,5 6,5%

blond bier
Lowlander organic blonde ale 5,5 4,0%

brugse zot blond 56,0%

leffe blond 5 6,6%

ipa
jopen mooie nel 5,5 Indian Pale Ale | 6,5%

dubbel
westmalle Trappist dubbel 57,0%

tripel
brouwerij ‘t ij zatte tripel 5,5 8,0%

tripel karmeliet 58,4%

Cider & fruit
liefmans fruitesse 4,5Fruitbier | 3,8%

desperados 5 Mexicaanse Lager | 4,5%

alcoholvrij

affligem blond 0.0 4,5 

lowlander 0.00 wit 5

Blond bier | 0,0%

Witbier | 0,0%

Amstel radler 0.0 3,5Radler | 0,0%

Heineken 0.0 3Pilsner | 0,0%



Gin & tonics
Rosé Gin 10 
Gordon’s Pink Gin | Double Dutch Cucumber & 
Watermelon | aardbei | munt.

old school hendricks 10
Hendricks Gin | Double Dutch Indian Tonic | 
komkommer | jeneverbessen.

monkey town 10 
Monkey 47 Gin | Double Dutch Indian Tonic | steranijs.

super G&T 10
Mazadro Luz Gin | Double Dutch Pomegranate & Basil | 
vlierbloesemlikeur | citroen | munt.

cocktails & mixers
the italian 8,5 
Limoncello | Double Dutch Cucumber & Watermelon | munt.

rum & ginger 9 
Union Spice & Sea Salt | Double Dutch Ginger Beer |  
limoensap | angostura bitters. 

Espresso martini 10 
Vodka | Kahlúa | onze eigen espresso! 

whiskey
bushmills original
monkey shoulder
highland
parks 12 yrs

6,5 

7 

8 

psv
martini bianco
martini rosso
Presidential
Ruby Port

4,5 
 4,5

4,5 

osborne medium
dry sherry  4,5 wodka

bols vodka
grey goose

5 

8 

cognac
Remy Martin
VSOP 8,5 

rum
Havana Club 3yrs

bootz rum dark

union 55

5 

 4,5 

5,5 

likeuren
licor 43
amaretto
Baileys

4,8

4,8

4,8

cointreau
sambuca

tia maria

4,8

4,8

4,8
Kahlúa 

D.O.M. Benedictine

4,8

4,8

salmari
limoncello

4,8

4,8

binnenlands
Floryn Jonge Jenever

bols zeer oude genever

Hoppe Vieux  

3,5 

3,5 

3,5 

Sonnema Berenburg 3,5 

Schrobbelèr
Jagermeister
Coebergh
Bessenjenever

3,5 

3,5 

3,5 

mocktails
simple G&T 8
Damrak Virgin Gin | Double Dutch Skinny Tonic |  
sinaasappel | kruidnagel.

passionate 7 
Sinaasappelsap | Double Dutch Skinny Tonic | Monin 
passievrucht | limoensap.

strawberry feels 8,5 
Vodka | Double Dutch Cucumber & Watermelon | 
limoen |  aardbei.

Château de
Montifaud 10 yrs

 10 
malibu 4,5   

pornstar martini 10 
Vodka | passoa | passievrucht | vanille | 
ananassap | eiwit. 

Aperol Spritz 
& Limoncello spritz  8
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focaccia club kip
Gegrilde kipfilet | tomatencrème | cajun crème | 
omelet | tomaat | komkommer.     

 12,5

pita makreel americain
Gerookte makreel | pickled saffraan-ui | zeewier. 

11,5

pita bourgondische kroketten
Keuze uit draadjesvleeskroketten of vegan groente- 
kroketten    | Dijonmosterd.

10,5

coava’s specialty

croque monsieur
Emmentaler | beenham | smokey knoflookcrème.

10

toasty vegan
Rucola | guacamole | tomaat | vegan cheddar kaas.

10

coava break
Makreel Americain | draadjesvleeskroket | wortel-tomaat 
soep | Dijonmosterd.    Ook vegan mogelijk met een 
groentekroket en gegrilde veggies.

13,5

coava’s cheese steak
Ossenhaaspuntjes | emmentaler | cheddar | gebakken ui | 
gebakken paddenstoelen | smokey knoflookcrème. 

 14,5

vegan flatbread
Rode bieten hummus | ratatouille | bospaddenstoelen.

11,5

flatbread smoked pulled zalm
Roerei | smashed avocado | pickled saffraan-ui.

14,5

flatbreads

wagyu burger
Burger bun | Old Hollandse kaas | little gem | tomaat | 
pickled saffraan-ui | truffelmayonaise.

20

chicken burger
Burger bun | Old Hollandse kaas | little gem | tomaat | 
pickled saffraan-ui | geroosterde paprika mayonaise.

18

vegan burger
Burger bun | rode bieten hummus | little gem | tomaat| 
pickled saffraan-ui | vegan cheddar.
 

18

burgers
Onze burgers zijn met liefde gemaakt door lokale ondernemers. 
Alle burgers worden geserveerd met verse frites en mayonaise.

Vragen over allergieën? Stel ze gerust! We helpen je daar graag mee. 

Wortel-tomaatsoep 8

soups & salads

Soep van de dag  8

salade smoked pulled zalm
Sla melange | pickled saffraan-ui |  kruidenmayonaise.

 16,5

bammetje
Met keuze hagelslag of kaas.

3

toasty kids
Kaas | ham | curry | gezonde salade.

6,5

party poffertjes
Met poedersuiker | boter | snoepgoed.

6,5

kids lunch

salade carpaccio
Sla melange | Old Hollandse kaas | pecan | 
zonnebloempitjes | truffelmayonaise | balsamico glaze.

 16,5

salade aubergine-geitenkaas
Sla melange | gegrilde aubergine | zuurgoed | 
geitenkaas | zonnebloempitjes.    Vegan? Bestel de 
salade zonder geitenkaas! 

 16,5

bierbrood
Rustique bier-desembol | huisgemaakte kruidenboter.
    Vegan met tomatensalsa. 

verse frites
Mayonaise.    Vegan mayonaise mogelijk. 

bijgerechten

zoete aardappelfriet
Geroosterde paprikamayonaise.

verse frites parmezaan
Truffelmayonaise.

gemengde salade
Met vinaigrette.

gekruide krieltjes

warme veggies
Seizoensgebonden.

7,5

4

5,5

5

4

4

3,5
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carpaccio
Old Hollandse kaas | pecan | rucola | zonnebloempitjes | 
truffelmayonaise| vijgen-balsamico glaze.

12,5

rilette van makreel americain
Gerookte makreel | zeewier | crostini.

12

rouleau van landkip
Truffel | serranoham | doperwt.

13,5

starters

soups & salads

wagyu burger
Burger bun | Old Hollandse kaas | little gem | tomaat | 
pickled saffraan-ui | truffelmayonaise.

20

chicken burger
Burger bun | Old Hollandse kaas | little gem | tomaat | 
pickled saffraan-ui | geroosterde paprika mayonaise.

18

vegan burger
Burger bun | rode bieten hummus | little gem | tomaat| 
pickled saffraan-ui | vegan cheddar.

 18

burgers
Onze burgers zijn met liefde gemaakt door lokale ondernemers. 
Alle burgers worden geserveerd met verse frites en mayonaise.

Vragen over allergieën? Stel ze gerust! We helpen je daar graag mee. 

aubergine met rode bieten hummus
Ras el hanout | rode bieten hummus | little gem.

10,5

Wortel-tomaatsoep  8

Soep van de dag 8

salade smoked pulled zalm
Sla melange | pickled saffraan-ui |  kruidenmayonaise.

 16,5

salade carpaccio
Sla melange | Old Hollandse kaas | pecan | 
zonnebloempitjes | truffelmayonaise | balsamico glaze.

 16,5

salade aubergine-geitenkaas
Sla melange | gegrilde aubergine | zuurgoed | 
geitenkaas | zonnebloempitjes.    Vegan? Bestel de 
salade zonder geitenkaas! 

 16,5

landkip classic (halve kip)
Seizoensgroenten | citroen | peterselie.

22,5

landkip spicy (halve kip)
Seizoensgroenten | piri piri glaze. 

 22,5

landkip
Onze overheerlijke landkippen zijn 
afkomstig van de Veluwe. De kippen hebben 
vrij buiten gelopen en hebben daardoor 
vanzelfsprekend een beter leven gehad. 

catch of the day 
Wisselende vis | seizoensgroenten.

Dagprijs

mains

tartelette wortel geitenkaas
Paddenstoelen | seizoensgroenten | truffelbalsamico glaze.
    Vegan? Bestel de tartelette zonder geitenkaas.

19,5

gegrilde kalfs rib-eye (250 gram)
Seizoensgroenten | beurre café de Paris.

31

catch of the day
Seizoensgroenten.

10

Party poffertjes
Met poedersuiker | boter | snoepgoed.

6,5

chicken cheeseburger
Paprika mayonaise |  belegen kaas |  tomaat | verse frites.

8

kids diner

verse frites met snack
Keuze uit frikandel, kroket of crispy chickenbites | 
gezonde salade.

7,5

tournedos classic
Ossenhaas | seizoensgroenten | jus met citroen tijm.

31

tournedos spicy
Ossenhaas | seizoensgroenten | sambaljus.

31

tournedos
Onze tournedos komt van Belgische runderen die goed verzorgd 
worden door de Belgische boeren. Het welzijn van de dieren 
staat voorop en dat proef je in onze tournedos. Alle tournedos 
worden geserveerd met gekruide krieltjes en veggies passend bij 
het seizoen. 

Of neem eenhele kip om te delen!(minimaal tweepersonen)
€39,50



bierbrood
Rustique bier-desembol | huisgemaakte kruidenboter.
    Vegan met tomatensalsa. 

7,5

verse frites
Mayonaise.    Vegan mayonaise mogelijk. 

4

bijgerechten

zoete aardappelfriet
Geroosterde paprikamayonaise.

5,5

verse frites parmezaan
Truffelmayonaise.

5

gemengde salade 3,5
Met vinaigrette.

Vragen over allergieën? Stel ze gerust! We helpen je daar graag mee. 

gekruide krieltjes 4

warme veggies 4
Seizoensgebonden.

desserts
coava’s all in 12,5 
Warme drank naar keuze: lungo, cappuccino of thee | 
zoetigheden | bolletje Coava ijs.

aardbei romanoff 12
Verse aardbeien | romanoff | crunch van oreo 
en merengue. 

Mokkatella
Mokka ijs | stracciatella | chocoladesaus | 
slagroom | mokkabonen.

8

choco monkey
Karamel ijs | chocolade ijs | Coava’s cookies ijs | 
karamelsaus | slagroom | karamel chunks.

8,5

strawberry
Aardbeien ijs | vanille ijs | verse aardbeien | 
aardbeien saus | slagroom | merengue.

8

crazy nuts
Twee soorten noten ijs | vanille ijs | verse noten | 
mokka saus | slagroom.

8

yoghurt
Yoghurt ijs | yoghurt passievrucht ijs | 
sinaasappelsap | passoa | sinaasappelschijfjes.

8,5

coava’tje
Vanille ijs | aardbeien ijs | slagroom | 
discodip | lolly.

5,5

coava’s milkshakes
Keuze uit aardbei | chocolade & cookies | 
mokka & vanille.

5,5

affogato
Bol vanille ijs met een shot espresso. 

4

pastel de nata 8
Portugees gebakje | bol vanille ijs | slagroom. 

espresso martini of
coffee liqueur

ooklekker!



iets te vieren?
Van gezellig borrelen tot een energiek feest. Van 

smaakvol lunchen tot een uitgebreid diner of 
vergadering. De uitstraling van het nieuwe Coava; het 
eigentijdse interieur en de prachtige locatie aan het 
Plein zorgen ervoor dat Coava een warme en bijzondere 

plek is om samen te komen en iets te vieren. 

Zowel in onze sfeervolle ruimtes of lekker buiten
op ons verwarmde en verlichte terras. Voor kleinere 

gezelschappen en grote groepen.

Kijk voor meer informatie over onze 
arrangementen op www.coava.nl. 

Heb je een leuke foto, ervaring 
of recensie over Coava? 
Laat het ons weten via: 

Facebook | Instagram | LinkedIn | TripAdvisor 
@coavanijkerk 

Coava Nijkerk 
Plein 2

3861 AB Nijkerk 
033-3035948

info@coava.nl 
www.coava.nl 


