BREAKFAST van 10.00 - 16.00 uur

HOT DRINKS

Homemade granola met kwark*, sinaasappelcompote en vers fruit
Homemade notengranola (zonder granen & geraffineerde suiker) met kwark*, chiazaad,
goji- en moerbeibessen en vers fruit
Toast met creamcheese, vijgentapenade, blauwe bessen, honing en pijnboompitten
Toast met creamcheese & kruiden, avocado, zwarte sesamzaadjes en kiemen
Toast prosciutto di Parma met basilicummayo, groene asperges en pijnboompitten
Roombotercroissant met boter en jam
Petit dejeuner: kleine granola, tarwebolletje met kaas, croissant met boter en jam,
jus d’orange en keuze uit koffie, thee of cappuccino
* Ook mogelijk met soja yoghurt

5
5
4/8
4/8
4/8
3,25
12,50
+0,50

Espresso
Dubbele espresso
Koffie
Cappuccino*
Latte macchiato*
Latte*
Tony’s Chocolonely
*Sojamelk of havermelk
Slagroom
Thee
Verse muntthee

2
3
2
2,50
2,75
3
2,50/3
+0,20/0,35
0,50
2
2,5

LUNCH van 11.00 - 16.00 uur
SANDWICHES
Sandwich chicken curry met mangochutney, pijnboompitten en sla
Sandwich lamsham met citroenmayo, rode ui & cranberrycompote en sla
Sandwich BLT met bacon, sla, tomaat en een spiegeleitje
Sandwich makreel met gegrilde groenten en balsamico aceto
Sandwich heilbot met wasabimayo, avocado, zwarte sesamzaadjes, radijs en sla
Sandwich belegen geitenkaas met stoofpeertjes, geroosterde hazelnoten en sla
Sandwich baba ganoush met gegrilde groenten, sla en dukkah
Sandwich hummus met avocado, sla en dukkah
Sandwich manchego (12 maanden gerijpt) met citroenmayo, gegrilde groene aspergetips en
chipotle peper
HOT
Toastie belegen kaas met tomaat, rode ui, basilicummayo en sla
Toastie geitenkaas met rode bietenspread, appel en walnoten
Toastie manchego (12 maanden gerijpt) met chorizo, gegrilde paprika, basilicummayo en sla
Pompoensoep met brood en salieboter
SCHAFTPLANK
Kommetje pompoensoep, zoete aardappelsalade en een 1/2 sandwich (enkele boterham)
hummus met avocado en dukkah of chicken curry met mangochutney en pijnboompitten
SALADS
Couscous salade met gegrilde pompoen, falafal, sla, cranberries, pistachenootjes en sumak
Makreel salade met gegrilde groenten, harissa, sla, ingelegde citroen en kikkererwten
Voor de ontbijt -en lunchgerechten gebruiken wij biologisch, meergranen desembrood.
Allergisch voor bepaalde allergenen? Laat het ons weten!
WWW.FIRST-EET.NL
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COLD DRINKS
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Biologische limonade met prik van
Naturfrisk, Proviant en LemonAid+
Cola
Orangeade
Ginger ale
Raspberry
Bitter lemon
Tonic
Vlierbloesem
Munt
Citroen
Rabarber
Bloedsinaasappel
Limoen
Maracuja

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,75
2,75
3,25
3,25
3,25

Verse kruidenthee
2,70
(Combi van bijv. munt, geelwortel en gember
of steranijs en kaneel)
Verse gember-en citroenthee
2,50
Chai latte*
3

FRESH JUICES
Jus d'orange
Appelsap
Perensap
Grapefruitsap
Wortel mix sap
(sinaasappel, ananas, wortel ev. gember)
Bieten mix sap
(Gele biet, appel peer en gember)
Venkel mix sap
(Venkel, wortel en appel)
ChariTea, biologische ijsthee
ChariTea Red, rooibos met passievrucht
ChariTea Black, zwarte thee met citroen
ChariTea Green, groene thee met gember
ChariTea Mate, sparkling, matethee
met citroen en sinaasappel
Earth water still
Earth water sparkling
Limonadesiropen van Agroposta
Framboos
Lavendel
Vlierbloesem

3/4,50
3/4,50
3/4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

3,25
3,25
3,25
3,25
2
2
2
2
2

ALCOHOL
12,50

12,50
12,50

Bier
Grolsch
Grolsch Radler
Vedett extra Blond
Vedett extra ordinary IPA
La Chouffe Blond

2,50
2,50
3,50
3,60
3,50
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Wijn
Pinot gris
4,50
(droge witte wijn uit Oostenrijk, vol aroma’s
van perzik en peer en een snuf witte peper)
Höpler
4,50
(volle, soepele rode wijn uit Oostenrijk, rokerig
en aroma’s van rood fruit
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EXPO

SWEETS & SNACKS

STADSTEKENAAR VAN NIJMEGEN ELSKE BERNDES TOON HAAR WERK

HOMEBAKED SWEETS
Diverse taarten en cakes
Cookie
Holy Nut sweets
(o.a. gluten -en lactosevrij!)
Kijk bij de balie voor alle sweets!

Het werk van Elske dat we hier aan de wand mogen tonen (en verkopen!), is een kleine verzameling
van de tekeningen die ze maakt. Vaak komen ze tot stand naar aanleiding van foto’s die vrienden,
bekenden en onbekenden haar sturen.
In haar werk gaat de aandacht uit naar de dagelijkse dingen in het leven; de fietssleutel van je kind, de
koffiepot, de aardappels in de pan. Ontdaan van alle opsmuk ontleedt ze met een simpele zwarte stift
de foto’s. Stuk voor stuk momentopnames die ze omzet in krachtige zwarte en witte lijnen.
www.stadstekenaarnijmegen.nl

va. 3,50
0,75/1,50
3,75

SNACKS
Notenmix
Olijvenmix
Brood met olijfolie en dukkah

4
4
4,50

SUNDAY TASTE

Op zondag van 11.00 - 15.00 uur
Een mini-buffet/proeverij aan tafel, want de zondag smaakt altijd naar meer!
Geniet van een soepje, salade, verschillende sandwiches van de kaart, warme hapjes en een selectie
van onze homebaked sweets op mini formaat. Alles wordt vers bereid en is homemade, dus reserveren
(voor vrijdag!) is noodzakelijk.
Kosten: 15 p/p, 7,50 voor kids tot 12 jr. ex. drinken
CATERING, WERKLUNCH, PRIVATE DINNER
Onze ‘roots’ liggen bij catering en die zijn we trouw gebleven. Nog steeds catert First Eet bijzondere
gelegenheden (min. 20 gasten) voor zowel de zakelijke als particuliere sector, denk aan: recepties,
bruiloften en feesten, maar ook een lunch, brunch of diner. Informeer naar de mogelijkheden!
Jouw werklunch of private dinner in het First Eet Café? Dat kan! Hiervoor leveren we maatwerk.
Vraag gerust wat de opties zijn.

OPEN

Woensdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. Vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
*Voor de ontbijt -en lunchgerechten gebruiken wij biologisch, meergranen desembrood. Allergisch voor
bepaalde allergenen? Laat het ons weten!
WWW.FIRST-EET.NL
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