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

2
3
2
2,5
2,75
3
2,5/3
+0,2
0,5
2
2,5

COLD DRINKS
Biologische limonade met prik van
Naturfrisk, Proviant en LemonAid+
Cola
Orangeade
Ginger ale
Raspberry
Bitter lemon
Tonic
Vlierbloesem
Citroen
Rabarber
Bloedsinaasappel
Limoen
Maracuja
Bundaberg Gingerbeer

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,75
2,75
3,25
3,25
3,25
3,50

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

2,5
3,5
3,6
3,5
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Verse kruidenthee
2,70
(Combi van bijv. munt, geelwortel en gember
of steranijs en kaneel)
Verse gember-en citroenthee
2,5

FRESH JUICES
Jus d'orange
3/4,5
Appelsap
3/4,5
Grapefruitsap
4,5
Wortel mix sap
4,5
(sinaasappel, ananas, wortel ev. gember)
Komkommer mix sap
4,5
(bleekselderij, komkommer, appel, ananas en limoen)
Venkel mix sap
(kiwi, appel, venkel en munt)
4,5
Special (wisselend sapje)
4,5
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
Wijn
Malbec
(eco, zacht & zoet met aroma’s
van bosbes en pruim)
Chardonnay
(eco, fris & vol met aroma’s
van appel, perzik en abrikoos)
Picpoul de Pinet
(fris, fruitig & bloemig met hints van citrus)
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BREAKFAST

HOMEBAKED SWEETS

van 10.00 - 16.00 uur
Homemade granola met yoghurt, bosvruchten4/6
compote en vers fruit
Noten granola (zonder granen & geraffineerde suiker) 4/6
met kwark, chiazaad, goji- en moerbeibessen en vers fruit
Toast met creamcheese, vijgentapenade, blauwe
4/8
bessen, honing en pijnboompitten
Toast met creamcheese & kruiden, avocado, zwarte
4/8
sesamzaadjes en kiemen
Toast coppa di parma met basilicummayo, zongedroogde 4/8
tomaatjes, sla en een kapperappeltje

SANDWICHES

Diverse taarten en cakes
va. 3,5
Cookie
0,75/1,5
Holy Nut sweets
3,75
(o.a. gluten -en lactosevrij!)
Kijk bij de balie voor alle sweets!

SUNDAY TASTE

van 11.00-15.00 uur*
Een mini-buffet/proeverij aan tafel, want de
zondag smaakt altijd naar meer! *Everyday
can feel like a Sunday, wel even reserveren!
(15 p/p, 7,5 voor kids tot 12 jr. ex. drinken)

van 11.00 - 16.00 uur

2
2

Sandwich chicken curry met mangochutney en sla
Sandwich rosbief met truffelmayo, sla, en homemade pickles van komkommer en wortel
Sandwich BLT met bacon, sla, tomaat en avocado
Sandwich makreel met gegrilde groenten en balsamico aceto
Sandwich heilbot met wasabimayo, avocado, zwarte sesamzaadjes, radijs en sla
Sandwich geitenkaas mousse met geroosterde druiven, sla en walnotennougatine
Sandwich baba ganoush met granaatappelpitjes, feta, munt en geroosterde kikkererwten
Sandwich hummus met dukkah, sla en gegrilde groenten OF avocado
Sandwich manchego (12 maanden gerijpt) met citroenmayo, gegrilde paprika en chipotle peper

8
8
8
8
9
8
8
8
8

2
2
2

HOT
Toastie belegen kaas met tomaat, rode ui, basilicummayo en sla
Toastie geitenkaas met biet, appel walnoten en muntmayo
Toastie manchego (12 maanden gerijpt) met chorizo, gegrilde paprika, basilicummayo en sla

7,5
8
8

3,25
3,25
3,25
3,25

SALADS
4

van 11.00 - 16.00 uur

4

Couscous salade met granaatappelpitjes, gegrilde groenten, falafal, feta, dukkah en sla
Makreel salade met paprika, komkommer, tomaat, feta, citroenolijfjes, ei en kappertjes

4

*Voor de ontbijt -en lunchgerechten gebruiken wij biologisch, meergranen desembrood. Allergisch voor
bepaalde allergenen? Laat het ons weten!
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12,5
12,5

