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BREAKFAST tot 15.00 uur

Homemade granola met kwark*, bosvruchtencompote en vers fruit               5/7 (ve)
Homemade notengranola (zonder granen & geraf�neerde  suiker) met kwark*,             5/7 (ve)
goji- en moerbeibessen en vers fruit
Smoothie bowl Mellow Yellow, plantaardige ‘yoghurt’ gemaakt van ananas, mango,             7,50 ve
banaan, kokosmelk en limoen. Topping: chiazaad, geraspte kokos, gojibessen, banaan 
en krokante graanvlokken
Smoothie bowl Creamy Cacao, plantaardige ‘yoghurt’ gemaakt  van banaan,              7,50 ve
dadels, cacao, pindakaas en kokosmelk. Topping: blauwe bessen, geraspte kokos, 
banaan en chiazaad
* Ook mogelijk met soja yoghurt                               +0,50                       

Toast prosciutto di Parma met basilicummayo, zongedroogde tomaten, kiemen en pijn-             4/8 
boompitten  
Toast creamcheese & kruiden, avocado, zwarte sesamzaadjes en kiemen                             4/8 v 
Toast mashed avocado, zongedroogde tomaten, kiemen en pijnboompitten                4/8 ve
Toast scrambled eggs met mashed avocado en zongedroogde tomaten                 5/9 v

Pandan pancakes met banaan, pecannoten, gepofte amaranth en agave siroop               7,50 v
Wentelteefjes van rozijnenbrood met geraspte appel, abrikozen compote, amandelen,               8      v
krokante speltvlokken en een dotje soja yoghurt
Toast homemade hazelnootpasta, gezouten pinda’s en krokante kokosvlokken               4/8  ve
Toast met creamcheese, vijgentapenade, blauwe bessen, honing en pijnboompitten                    4/8  v 

LUNCH van 11.00 tot 16.00 uur 

SANDWICHES 
Sandwich chicken curry met kerriemayo, mangochutney, pijnboompitten en sla  8,50  
Sandwich lamsham met citroenmayo, rode ui & cranberrycompote, pijnboompitten en sla 8  
Sandwich BLT met bacon, sla, tomaat, basilicummayo en spiegelei    8  
Sandwich pulled turkey, homemade pickles, zoete aardappel en cajun saus   9
Sandwich gerookte makreel met citroenmayo, geroosterde groenten en balsamico aceto 8
Sandwich manchego met citroenmayo, gebakken chorizo bits, sinaasappelcompote en  8  
kalamata  olijven     
Sandwich belegen geitenkaas met groentestoof, ras el hanout, gedroogde abrikozen,  8 v 
hazelnoten en sla           
Sandwich skordalia van witte bonen met geroosterde groenten, sla, dukkah en kiemen 8 ve
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+ MEER (WARME) LUNCHGERECHTEN ZIE OMMEZIJDE +

Voor de ontbijt -en lunchgerechten gebruiken wij biologisch, meergranen desembrood.  Allergisch voor 
bepaalde allergenen? Laat het ons weten! V = VEGETARISCH, VE= VEGAN

HOT DRINKS

Espresso    2
Dubbele espresso   3
Kof�e    2
Cappuccino*   2,50
Latte macchiato*   2,75
Latte*    3
Tony’s Chocolonely   2,50/3

Thee    2
Verse muntthee   2,50
Verse gember-en citroenthee 2,50
Verse kruidenthee   2,70
(keuze uit munt, geelwortel, gember, 
steranijs en kaneel)
Matcha latte*   3
Chai latte*   3
Kurkuma latte met kokosmelk 3,50
Slagroom    0,50
*Sojamelk of havermelk        +0,20/0,35

FRESH JUICES

Jus d'orange   3/4,50 
Appelsap    3/4,50 
Grapefruitsap   4,50
Wortel mix sap   4,50
(Sinaasappel, ananas, wortel
ev. gember)     
Bieten mix sap   4,50
(Gele biet, appel, peer en gember)
Citrus mix sap   4,50
(Grapefruit, sinaasappel, limoen en  
gember)

Smoothie   5
(Romige mix van bosvruchten, 
banaan, kokosmelk, soja yoghurt en
pindakaas)  

ALCOHOL

Wijn
Alsace     4,50
(Pinot gris, Turckheim, Frankrijk, 2016 -
droge witte wijn, aroma’s van perzik & peer
en een snuf witte peper)  
Surani     4,50
(Primitivo, Manduria, Italiê, 2015 - fruitige
rode wijn, zoete tonen van vijg en pruim)

Bier
Grolsch                  2,50
Grolsch Radler 2.0                 2,50
Vedett extra Blond                 3,50
Vedett extra ordinary IPA                3,60
La Chouffe Blond                 3,50

  

COLD DRINKS

Biologische limonade met prik van Naturfrisk, 
Proviant en LemonAid+

Cola  2,50 Raspberry 2,50
Tonic   2,50 Orangeade 2,75
Munt  2,50 Ginger ale 2,75
Bitter lemon 2,50 Bloedsinaasappel 3,25
Vlierbloesem 2,50 Limoen  3,25
Ginger ale  2,50 Maracuja 3,25
Orangeade 2,50 Gingerbeer  3,50

ChariTea, biologische ijsthee
ChariTea Red, rooibos met passievrucht 3,25 
ChariTea Black, zwarte thee met citroen 3,25 
ChariTea Green, groene thee met gember 3,25 
ChariTea Mate, sparkling, matethee   3,25 
met citroen en sinaasappel
Earth Water still    2
Earth Water sparkling   2
Limonadesiroop met Earth Water    3,50
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EXPO NATUUR IN PAPIER VAN DE BLOEMENIER
Te zien vanaf midden oktober

Maaike Fecken, productontwerper en de Bloemenier, toont tijdens deze expo haar nieuwste werk: 
papieren bloemenkransen. De mooiste bloemen van papier, ontworpen en handgemaakt door de 
Bloemenier, verzameld op een cirkel van gevlochten riet. 

Inspiratie haalt Maaike uit de Nederlandse taal, materialen en — natuurlijk! — bloemen. ‘Ontwerpen 
is voor mij een spel waarbij plezier voorop staat. Ik teken bloemonderdelen met potlood of digitaal, 
print ze uit, stapel ze op steeltjes en mix ze met onderdelen van een vorige bloem die nog op tafel 
ligt. Zo ontstaan boeketten met verrassende combinaties, net als in de natuur.’ Kijk voor meer 
informatie, doe-het-zelf-bloemen, handige kniphulpjes, �jne startpakketten en meer moois op: 
www.debloemenier.nl

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: crewcater-
ing recepties, bruiloften en feesten, maar ook een lunch, brunch of diner. Informeer naar de 
mogelijk-heden!

Jouw werklunch of private dinner in het First Eet Café? Dat kan! Hiervoor leveren we maatwerk. 
Vraag gerust wat de opties zijn. 

OPENINGSTIJDEN
Woensdag 12.00 tot 17.00 uur Zaterdag  09.00 tot 17.00 uur
Donderdag 10.00 tot 17.00 uur Zondag  12.00 tot 17.00 uur
Vrijdag  09.00 tot 17.00 uur

UP TO DATE 
Check onze sociale mediakanalen voor updates over events, nieuwe producten in de winkel, nieuwe 
smaken op de kaart en een kijkje achter de schermen :)

       

LUNCH van 11.00 tot 16.00 uur 

HOT
Toastie belegen kaas met tomaat, rode ui, basilicummayo en rucola    7,50 v
Toastie manchego met chorizo, geroosterde paprika, basilicummayo en rucola   8
Knolselderijsoep met pesto en geroosterde, gezouten walnoten     7      v
Hartig taartje van brie, dragon en cashewnoten met een gemengde salade  12,50 v

SCHAFTPLANK
Kommetje knolselderijsoep, zoete aardappelsalade en een 1/2 sandwich  12,50 (v) 
(enkele boterham) naar keuze van de kaart (voor de BLT geldt een meerprijs 
van €0,50)

SCHAFTPLANK SUNDAY TASTE
Every day can feel like a Sunday! Groots genieten van een schaftplank deluxe, 19,50 (v)  
naast de soep, salade en 1/2 sandwich uitgebreid met hartige taart en een 
zoete bite. Laat je verrassen!
(Vanaf 2 personen, te bestellen tot 15.00 uur, prijs is per persoon)

SALADS
Bulgur tabouleh met gemengde sla, kikkererwten en falafelballetjes  12,50 v,ve

+ MEER ONTBIJT - EN LUNCHGERECHTEN ZIE OMMEZIJDE +

Voor de ontbijt -en lunchgerechten gebruiken wij biologisch, meergranen desembrood.  Allergisch voor 
bepaalde allergenen? Laat het ons weten! V = VEGETARISCH, VE= VEGAN

SWEETS & SNACKS

HOMEBAKED SWEETS
Diverse taarten en cakes               va. 3,50
Cookie         0,75/1,50
Holy Nut sweets        3,75 ve
(o.a. lactose -en glutenvrij!)
Kijk bij de balie voor alle sweets!

SNACKS
Notenmix   4
Olijvenmix                              4
Brood met olijfolie en dukkah 4,50 v,ve 
   


