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FIRST EET BY DAY
Vanaf vrijdag 14 oktober serveren we op vrijdag - en zaterdagavond, onze First Eet Evenings, een 
driegangenmenu, geheel plantaardig en met een glansrol voor seizoensgroente. 
Onze late breakfast & lunchgerechten staan op deze dagkaart, First Eet by day. 

LATE BREAKFAST TOT 15.30 UUR
Fluffy pandan pancakes met banaan, blauwe bessen, gepofte quinoa & agavesiroop     9         
Homemade bananabread (warm) met stoofpeer, hangop, dadelstroop & notencrunch     9 
Toast cream cheese, vegan bacon en rode uien-cranberrycompote       7,5  
Toast mashed avocado, groene asperges, kiemen & parmezaan van o.a. cashewnoten      7,5

LUNCH TOT 15.30 UUR
SANDWICHES
‘Chicken’ curry met kerriemayo, mangochutney, sla, kiemen & ketang    11            
Zalm van wortel met kruiden cream cheese, avocado, sla, ingelegde gember en kiemen  11           
BLT vegan Bacon, Lettuce & Tomato met avocado, sla, basilicummayo en kiemen   10
Truffelkaas (plantaardig), citroenmayo, geroosterde paprika, pijnboompitten en olijven  11
Worteltortilla met gyros van oesterzwam, sojayoghurt tzatziki, landcress, avocado, pickles en  11 
daarbij een kleine groene salade met zaden.

SALAD          
Buddha Bowl met boekweitnoedels, zoete aardappel, gefrituurde tempeh, pickles van o.a. rode   12,5
kool & wortel, geroosterde kikkererwten, gemarineerde sojabonen en een petjil dressing van 
cashewnoten.

HOT
Toastie belegen kaas met tomaat, rode ui, basilicummayo en rucola (langere bereidingstijd)    8,5v 
Soup Noord-Afrikaanse pompoensoep. Mét brood en muhammara.       7,5        

SCHAFTPLANK     
Combi van de pompoensoep + 1/2 sandwich (1 boterham) naar keuze van de kaart en  13,5 
zoete aardappelsalade.

SUNDAY TASTE                     
Groots genieten van onze plantaardige proeverij met heel veel smaken van onze kaart. 22,5 
Laat je verrassen door hartige warme & koude gerechtjes en natuurlijk sweets als zoete afsluiter. 
(Alleen op zondag en op reservering vanaf 2 personen, prijs per persoon, exclusief drankjes.)
      
We koken en bakken plant forward, hierbij hanteren we een 90/10 richtlijn. Dit betekent dat ons menu 
voor 90% PLANTAARDIG is en voor 10% VEGETARISCH. De gerechten die niet volledig vegan zijn, worden 
aangeduid met V = Vegetarisch.  Voor de lunchgerechten gebruiken wij biologisch, meergranen desembrood.  
Allergisch voor bepaalde allergenen? Vraag naar de allergenenkaart voor de volledige ingrediëntenlijst!

HOT DRINKS
Espresso                2,5
Espresso macchiato*              2,5
Dubbele espresso               3,5
Kof�e                2,5
Cortado*       2,7
Cappuccino/XL*               2,9/3,9
Flat white*               3,7
Latte macchiato*               3,2
Latte*                3,2
Babyccino*               0,5
Chocomel (plantaardig, bevat cashew)   2,5/3
Slagroom (plantaardig)     0,5

Wel zin in de smaak van kof�e, maar niet
in cafeïne? Probeer dan Chikko - not coffee.  

Thee van Clipper      2,2
Rooibos, Earl Grey, English Breakfast, 
Kamille en Groene Thee

Verse muntthee                3,1
Verse gember & citroen of sinaasappel  3,1
Verse gember, kaneel, steranijs    3,1
Verse gember, limoen en kardemom    3,1
Matcha latte*      3,5
Chai latte*      3,7
Kurkuma latte*      3,5
Açai latte*      3,5

*De melkkof�es en theeën kunnen worden bereid
met koe, haver - en sojamelk. 

FRESH JUICES
Jus d'orange    4,75 
Wortel mix sap    4,75
(Sinaasappel, ananas, wortel, ev. gember)     
Bieten mix sap    4,75
(Gele biet, appel, peer, limoen & gember)

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 Green, groene thee met gember 3,25 
ChariTea Red, rooibos met passievrucht 3,25 
ChariTea Black, zwarte thee met citroen 3,25
ChariTea Mate, sparkling, matethee  3,25  
met citroen en sinaasappel

Earth Water still of sparkling  2

Huisgemaakte kombucha   5
Diverse smaken.

HOMEBAKED VEGAN SWEETS
Taart, cake, cookies & raw bites. Sommige in vegan & non-vegan variant. Zie taartvitrine.     va. 1,7 

ALCOHOL
Bier     
Grolsch       2,5   Vrijwit van Brouwerij ‘t IJ - 0,5%                  4,25 
Vedett Extra Pilsner     3,5   Gin Weizen van Gebrouwen door Vrouwen   4,25
IJwit van Brouwerij ‘t IJ     4,25   Mannenliefde van Oeidipus     4,75

Wijn       BORRELEN VANAF 15.30 UUR 
Vraag naar onze wijnkaart!     Vraag naar onze borrelkaart!   
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