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BREAKFAST tot 15.00 uur

Homemade granola met kwark*, bosvruchtencompote en vers fruit          5/7,50 (ve) 
Homemade notengranola met kwark*, goji- en moerbeibessen en vers fruit         5/7,50 (ve)
Fruitsalade met kwark* en boekweitvlokken            7,50    (ve) 
Smoothie bowl Pink Power, plantaardige ‘yoghurt’ gemaakt van rode biet, bosvruchten,      8,50     ve 
banaan, cashewnoten, kokosmelk, limoen en gember. Topping: chiazaad, banaan, boekweit,
mais - en speltvlokken, blauwe bessen en aarbeien
Smoothie bowl Creamy Cacao, plantaardige ‘yoghurt’ gemaakt van banaan,         8,50     ve
dadels, cacao, kaneel, pindakaas en kokosmelk. Topping: blauwe bessen, geraspte kokos, 
banaan, chiazaad en boekweit, mais - en speltvlokken
* Ook mogelijk met soja yoghurt                                                     

Toast prosciutto di Parma met basilicummayo, zgd. tomaten, kiemen en pijnboompitten    4/8 
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
Toast poached egg, mashed avocado, bacon en spinazie          5,50/10 (v)

Toast pittige, homemade pindakaas met banaan en kokosrasp                               4/8  ve
Toast met creamcheese, lemon curd, bosvruchtencompote en amandelschaafsel                         4/8  
Pandan pancakes met banaan, blauwe bessen, pecannoten, gepofte amaranth en agave siroop 8,50 
Wentelteefjes van rozijnenbrood met appel, abrikozen compote, amandelen, speltvlokken 8,50     
en een dotje soja yoghurt

LUNCH van 11.00 tot 16.00 uur 

SANDWICHES 
Sandwich chicken curry met kerriemayo, mangochutney, pijnboompitten en sla              9  
Sandwich pastrami met mosterdmayo, cornichons, zoete aardappel en sla               9  
Sandwich BLT met bacon, sla, tomaat, basilicummayo en spiegelei                9  
Sandwich gerookte makreel met citroenmayo, geroosterde groenten en balsamico aceto          9
Sandwich manchego met citroenmayo, gebakken chorizo bits, sinaasappelcompote en              9 (v)  
kalamata  olijven     
Sandwich belegen geitenkaas citroenmayo, gepofte rode biet, rode uien & cranberry-              9 v 
compote, sla en pistachenoten        
Sandwich hummus met gegrilde courgette, pickles van wortel en rode kool, dukkah en sla        9 ve
Sandwich doperwtenspread met radijs, feta, tuinkers en sla                9 v(e)
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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            2,10
Espresso macchiato*          2,30
Dubbele espresso           3
Kof�e            2,20
Cortado*            2,50
Cappuccino/XL*           2,70/3,50
Flat white*           3,25
Latte macchiato*           3
Latte*            3
Babyccino*           0,50
Tony’s Chocolonely           2,50/3

Thee              2,20
Verse muntthee             2,70
Verse gember-en citroenthee          2,70
Verse kruidenthee             2,90
(keuze uit munt, geelwortel, gember, 
steranijs en kaneel. Max. 3 kruiden)
Matcha latte*   3,25
Chai latte*   3,25
Kurkuma latte met kokosmelk 3,75
Slagroom    0,50
*Sojamelk of havermelk        +0,25/0,40

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, sojamelk en pindakaas)  

ALCOHOL

Wijn
Alsace     5
(Pinot gris, Turckheim, Frankrijk, 2016 -
droge witte wijn, aroma’s van perzik & peer
en een snuf witte peper)  
Surani     5
(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 Bloedsinaasappel 3,25
Tonic   2,50 Limoen  3,25 
Ginger ale 2,50 Maracuja 3,25
Bitter lemon 2,50 Gingerbeer  3,50
Vlierbloesem 2,50 
 
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



WWW.FIRST-EET.NL EET | DRINK | SHOP| CATERING WWW.FIRST-EET.NL EET | DRINK | SHOP| CATERING

VIER IS DE NIEUWE VIJF
Gaven we in de zomer nog aan dat alles per september weer 'back to normal' zou zijn, gaan we toch 
een wijziging doorvoeren. Het zomerrooster is te goed bevallen, vanaf 11 september is het café op 
woensdag gesloten, de rest van de openingstijden blijft ongewijzigd. Nu het café 4 dagen p/w geopend 
is, gunnen we onszelf eindelijk een 5-daagse werkweek. Vier is dus oprecht, voor ons, de nieuwe vijf. 
En hoewel we deze extra dag de aankomende tijd ook zullen inzetten om de 
cateringopdrachten beter voor te kunnen bereiden, willen we ook rust en ruimte creëren voor nieuwe 
plannen. Weer eens een eigen event organiseren, zoals onze muziekavonden en workshops.

Kortom, je moet soms een stapje terug doen om weer vooruit te komen. We hopen dat jullie met ons 
mee blijven bewegen!

NIEUWE EXPO EN (VER)NIEUW(D) MENU
Vanaf medio oktober!

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: 
crewcatering, 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 naar de opties! 

OPENINGSTIJDEN
Donderdag 12.00 tot 17.00 uur Zaterdag  09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag  09.00 tot 17.00 uur Zondag  12.00 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    8      v
Toastie manchego met chorizo, geroosterde paprika, basilicummayo en rucola   9     (v)
Toastie haloumi met tomatentapenade, gegrilde courgette, aubergine en rucola   9      v
Rode linzensoep met wortel, gember, Thaise basilicum en kokosmelk    7      ve

SCHAFTPLANK
Kommetje rode linzensoep, 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 een hartige taartje en  
zoete bites. Laat je verrassen!
(Vanaf 2 personen, te bestellen tot 15.00 uur, prijs is per persoon)

SALAD
Salade Bowl met bulgur, avocado, rode kool, wortel, zoete aardappel, hummus, 12,50 ve
spinazie, geroosterde kikkererwten en een pita broodje 

+ 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. vegan en glutenvrij!)
Kijk bij de balie voor alle sweets!

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


