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TKoffie
  Enkel Dubbel 
 Sojamelk*  (*+ € 0,30)  (*+ € 0,50) 
 Decafé*  (*+ € 0,20) (*+ € 0,40) 
     
 Koffie €  2,10 €  3,25
 Espresso €  2,10  €  3,25
 Espresso Machiatto espresso met melkschuim €  2,40  €  3,50 
 Café Cortado espresso met warme melk €  2,40  €  3,50
 Cappuccino   €  2,40
 Latte Machiatto   €  2,75
 Koffie Verkeerd   € 2,75

Extra ‘shot” koffie/espresso in uw koffie naar keuze   €  1,00

 Bonbons per stuk   €  1,00
(los bij koffie/thee te bestellen)      

Dammann Thee
Keuze uit diverse smaken.

 Earl Grey Yin Zhen (Black Tea)   € 2,25 
 Jardin Bleu (bos aardbei) (Black Tea)   € 2,25
 Bali (Green Tea)   € 2,25 
 Camille (Herbal Tea)   €  2,25 
 Passion de Fleurs (white Tea)   € 2,25
 Rooibos (Herbal Tea)   € 2,25 
 Jasmijn (Herbal Tea)   €  2,25 
 
 Munt thee   € 2,75

 Warme chocolademelk    €  2,75
 Slagroom   €  0,50

Gebak
Crostino Gelateria & Café heeft divers wisselende Tummers gebaksoorten voor u.

 Chipolata
 Hazelnoot schuimgebak
 Chocolade kersenpunt
 Moorkop
 Bananensoes  (alleen vrijdag/zaterdag)
 Tompouce  (alleen vrijdag/zaterdag)    € 3,50
 Appeltaart    €  2,95
 Slagroom    €  0,50
 Carrot & Walnut Cake   €  2,95
 Hemelse Brownie   €  3,25

Cheesecake

 Lemon Mascarpone   €  2,95
 Witte/ Bruine Chocolade   € 2,95
 Witte Chocolade Aardbei   € 2,95

               Meer Crostino?
Ga naar onze website www.crostino.nl of volg ons op 



Heeft u een Allergie? Meldt het ons.

Ambachtelijk brood, u heeft keuze uit twee soorten:
Naturel of meergranen bol

 Zalm Italiënne €  7,95
Gerookte zalm, rode ui, bieslook roomkaas, kappertjes, ei, gemengde salade, 
mosterd dille dressing en komkommer

 Carpaccio €  7,95
Rundercarpaccio, pesto, komkommer, rode ui, gemengde sla, kappertjes, 
oude kaas vlokken, truffel mayonaise en pijnboompitten

 Broodje gezond €  5,95
Kaas, ham, gemengde salade, mosterd dille dressing, tomaat, komkommer, 
ei, rode ui en bieslook roomkaas

 Broodje ossenworst €  6,95
Ossenworst, roomboter, rode ui, komkommer, mosterd dille dressing en gemengde sla

 Vitello tonato €  7,95
Kalfs frikandeau, tonato tonijndressing, gemengde salade, rode ui, kappertjes, 
zongedroogde tomaat en komkommer

Luxe ambachtelijke broodsoorten in naturel en meergranen brood

 Tonijnsalade €  6,95
Tonijn, citroen mayonaise, rode ui, komkommer, appel, augurk, tomaat, ei en gemengde salade

 Makreel salade €  6,95
Gerookte makreel, mayonaise, appel, rode ui, komkommer, ei en gemengde salade

 Runderrookvlees €  6,95
Runderrookvlees, avocado, mayonnaise, gemengde salade en bascilicum
 
 Rode Bieten Humus €  6,95
Humus, roquefort kaas, gemengde sla, mosterd dille dressing, komkommer, 
pijnboompitten, rode bieten, appel en radijs

 Broodjes Kroket uit de oven €  6,95
2 kroketten, roomboter en mosterd

Wraps

 Zalm Wrap €  6,75
Zalm, bieslook roomkaas, komkommer, rode ui, kappertjes, gemengde sla, mosterd dille dressing en ei

 Carpaccio Wrap  €  6,50
Rundercarpaccio, pesto, komkommer, rode ui, gemengde sla, oude kaas vlokken, 
truffel mayonaise en pijnboompitten

Salades

 Salade Geitenkaas  €  8,95
Warme geitenkaas, gemengde sla, croutons, sla dressing, komkommer, rode ui, radijs, 
tomaat, honing, pijnboompitten en zongedroogde tomaatjes.

 Salade Zalm €  9,95
Gerookte zalm, gemengde sla, croutons, sla dressing, komkommer, rode ui, tomaat, 
ei en kappertjes

Tosti’s  
Keuze uit wit of bruinbrood

 Tosti ham-kaas  € 3,25
 Tosti kaas  €  2,95
 Tosti kaas-tomaat €  3,25
 Tosti ham-kaas tomaat €  3,75
 Tosti kaas-ananas €  3,25
 Tosti ham-kaas ananas €  3,75
 Tosti oude kaas (Reijpenaar) €  3,25
 Tosti oude kaas tomaat (Reijpenaar) €  3,50
 Tosti ham-oude kaas Tomaat (Reijpenaar) €  4,00
 Tosti pesto-kaas €  4,00
 Tosti pesto-kaas tomaat €  4,50
 Tosti salami-kaas €  4,00

Extra bij te bestellen

 Ketchup €  0,30
 Mayonaise  €  0,30
 Curry €  0,30

Luxe tosti
Luxe ambachtelijke broodsoorten in naturel en meergranen toast

 Toast Mozzarella €  6,50
Mozzarella, pesto, bladspinazie, zongedroogde tomaat  
 
 Toast Geitenkaas €  6,50
Geitenkaas, honing, walnoten, bacon, bladspinazie.   
 
 Toast Brie €  6,50
Roombrie, honing, walnoten, bacon, bladspinazie  
 

Flammenkuche
Knapperig dun deeggerecht uit de oven 

 Zalm €  8,95
Gerookte zalm, bieslook roomkaas, rode ui, tomaat, bladspinazie, kappertjes

 Kaas €  8,95
Roombrie, geitenkaas, bieslookroomkaas, roquefort kaas, rode ui, tomaat, bladspinazie

 Mozzarella €  7,95
Mozzarella, pesto, tomaat, bladspinazie

Saucijzenbroodje

 Saucijzenbroodje van Patissiers Tummers Heemstede €  2,95

Onze keuken is geopend tot 17.00 uur.

Verse Sappen 
(ook als take away) 

  klein  groot
  200ml 400ml
 Jus d‘orange  €  2,75  €  4,00

Smoothie (400 ml) 
(ook als take away)
Onze Smoothies worden gemaakt met natuurlijk gezoet vruchtendrank 
van ananas-mango.

 Framboos-mango   € 4,00
 Ananas-mango   €  4,00
 Banaan-aardbei    €  4,00
 Mango-aardbei   €  4,00
 Spinazie/broccoli/pastinaak/appel   €  4,00

IJskoffie ’s 
(ook als take away)

 Hazelnoot   €  4,00
Hazelnoot smaak met hazelnoot topping, slagroom, stukjes hazelnoot

 Oreo Koekjes   €  4,00
Vanillesmaak met vanille topping, slagroom en stukjes Oreo koek

 Karamel   €  4,00
Karamel smaak met karamel topping, slagroom en zachte stukjes karamel fudge

 IJskoffie Crostino   €  4,00
Een shot warme koffie met een bol vanille roomijs en slagroom.

Frisdrank (fles)

 Coca cola,   €  2,25
 Cola-light   €  2,25
 Fanta   €  2,25
 Cassis   €  2,25
 Fristi   €  2,25
 Chocomelk   €  2,25
 Appelsap   €  2,25
 Sprite   €  2,25
 Spa rood   €  2,25
 Spa blauw   €  2,25
 Bitter lemon   €  2,25
 Ice tea   €  2,25

 Glas volle melk   €  1,75
 Limonade (rood fruit)   €  1,50


