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BREAKFAST  10.00 - 11.30 uur
SWEET
Homemade vegan bananabread (warm) met vers fruit en hangop van soja yoghurt             8 ve
Fluffy pandan pancakes met banaan, blauwe bessen, gepofte quinoa en agavesiroop             8,5
Smoothie bowl Mellow Yellow van mango, passievrucht, banaan, kokosmelk en              8 ve
soja yoghurt. Topping: blauwe bessen, banaan, kokos en graanvlokken
Homemade notengranola met kwark*, aardbeien-frambozen coulis en vers fruit             8 (ve)
* Ook mogelijk met soja yoghurt

SAVORY
Toast scrambled eggs, mashed avocado en zongedroogde tomaten              5/9 v
Toast prosciutto di Parma met basilicummayo, zgd. tomaten, kiemen en pijnboompitten       4,5/9
Toast mashed avocado, radijs, kiemen en geroosterde zaden               4,5/9 ve
Toast creamcheese & kruiden, avocado, zwarte sesamzaadjes en kiemen              4,5/9 v               
        
LUNCH van 11.30 tot 15.00 
SANDWICHES
Sandwich manchego met citroenmayo, friszure tomatenrelish en geroosterde zaden             9 v                
Sandwich mashed avocado, zoete aardappel en geroosterde paprika              9 ve
Sandwich witte bonenspread met gebakken shi itake en cashewnoten              9 ve
Sandwich chicken curry met kerriemayo, mangochutney, pijnboompitten en sla             9  
Sandwich BLT met bacon, sla, tomaat, basilicummayo en avocado              9  
Sandwich gerookte makreel met citroenmayo, geroosterde groenten en balsamico aceto     9

SALAD
Salad bowl bestaand uit hummus, geroosterde kikkererwten, pickles van wortel en           12,5 ve  
komkommer, zoete aardappel, gemengde sla, radijs en avocado

HOT
Toastie belegen kaas met tomaat, rode ui, basilicummayo en rucola              8 v
Toastie manchego met chorizo, geroosterde paprika, basilicummayo en rucola             9
Romige maissoep, zoetig door de geroosterde kokos met een licht pitje én brood             7 ve

SCHAFTPLANK
Kommetje maissoep, vegan zoete aardappelsalade en een 1/2 sandwich              12,5 (ve)  
(enkele boterham)naar keuze van de kaart.

HOMEBAKED SWEETS
Diverse (vegan) cookies, cakes & taarten            va. 3,5
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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             2,1
Espresso macchiato*           2,3
Dubbele espresso            3
Kof�e             2,2
Cortado*   2,5
Cappuccino/XL*            2,7/3,5
Flat white*            3,25
Latte macchiato*            3
Latte*             3
Babyccino*            0,5

Thee              2,2
Verse muntthee             2,7
Verse gember en citroen         2,7
Verse gember, sinaasappel en salie 2,9
Matcha latte*   3,25
Chai latte*   3,25

NOT SO HOT
Iced Cappuccino*   3,5
Iced Latte*   3,75
Iced Kof�e   2,95

*Sojamelk of havermelk       +0,25/0,4

FRESH JUICES

Jus d'orange   4,5
Appelsap    4,5 
Wortel mix sap   4,5
(Sinaasappel, ananas, wortel, ev. gember)     
Citrus mix sap   4,5
(Grapefruit, sinaasappel, limoen & gember)

ALCOHOL

Wijn
Alsace     5
(Pinot gris, Turckheim, Frankrijk, 2016 -
droge, maar fruitige witte wijn met aroma’s 
van perzik & peer en een snuf witte peper)  

Bier
Grolsch                  2,5
Vedett extra Blond                3,5

POPS & SNACKS
Vanaf 14.00 uur zijn de POP POP Popsicles, 
de door First Eet handgemaakte ijslolly’s te bestel-
len. En na de lunch serveren we een kleine variatie 
aan snacks.

COLD DRINKS

Biologische limonade met prik van 
Naturfrisk en Bundaberg
Cola  2,5 Vlierbloesem 2,5
Tonic   2,5 Orangeade 2,5 
Ginger ale 2,5 Raspberry 2,5
Bitter lemon 2,5 Gingerbeer  3,5 

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
Homemade lemonade met Earth Water 3

 

OPENINGSTIJDEN
Woensdag     14.00 - 20.00 uur voor pops, snacks & drinks 
Donderdag     11.30 - 20.00 uur voor lunch, pops, snacks & drinks
Vrijdag t/m zondag  10.00 - 20.00 uur voor ontbijt, lunch, pops, snacks & drinks
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SNACKS
Groentechips    4,5 
Luxe notenmix    5
Gemarineerde olijven   5
Zuurdesem brood met olijfolie & dukkah 5
Manchego, chorizo & olijven             10

COLD DRINKS
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Handmade popsicles by First Eet
IJslolly’s met een ‘pop of color’ en nog meer ‘pop of 
flavor’. Maar liefst 15 pure smaken, glutenvrij en veel vegan 
opties. Maak het #feestjeopeenstokje nog groter door je 
popsicle te laten dippen in pure of witte chocolade en 
besprinkelen met één van de 7 toppings zoals kleine 
smarties, nootjes of kokos.

Fruity (vegan)
* Appel + sumac
* Watermeloen + munt
* Peer + kardemom
* Komkommer + galiameloen + munt
* Wortelmix: ananas+gember+wortel+sinaasappel+kokos 
* Aardbei + balsamico + basilicum +zwarte peper
* Ananas + kokos + kurkuma

Creamy
* Blauwe bes + yoghurt + meringue
* Kersen + yoghurt
* Framboos + cream cheese
* Mango + passievrucht + cream cheese
* Avocado + banaan + pandan + kokos + (witte choco)
* Dubbel choc
* Spicy pompoen + caramelblokjes
* Creamy coffee
* Witte chocolade + lavendel (+ vijg)

 

POPSICLE + DIP + TOPPING = € ,3,50 + € 0,50 + 0,25 = € 4,25
Graag binnen bestellen en betalen (pin only)

De pop salon voor de POP POP Popsicles in het First Eet Café is 
woensdag t/m zondag geopend van 14.00 - 20.00 uur. 

Follow: @poppop.popsicles 


