aeropress 						3
slow coffee V60					35

ijsthee 						3
appelsap 						25
bruiswater 						25
fritz-kola 			kola			28
				suikervrij		28
				rabarber 		28
				citroen 		28
bundaberg			gemberbier		35
sanpellegrino		
bloedsinaasappel 28
cucumis			komkommer		35
sinaasappelsap (met karnemelk)			
mango, munt, appel en citroen			
bleekselderij, appel en citroen			
appel, rode biet en gember			
graag aan de bar bestellen

3
4
4
4

2

5

toast							6
desembrood met ricotta, rode bessen jam
en pistache nootjes

slagroom 20ct

cold brew						32
iced filter						
35
ijskoffie 						
35

silver needle			
witte thee 		
3
earl green			
groene thee 		
3
jasmijn			groene thee 		3
golden monkey		
zwarte thee 		
3
oolong 						3
rooibos bio 						3
verse muntthee 					3
verse gemberthee 					3

granola 						6
yoghurt met granola, vers fruit,
kokosrasp en ahornsiroop
overnight oats (vegan) 				
oat met vers fruit, walnoten en ahornsiroop

5

warme chocolademelk klein 			
3
warme chocolademelk groot			
35
chai Latte 						3

ontbijt

pastrami tosti 					65
tosti van desembrood met pastrami,
cheddar, augurk en mosterd
pesto tosti (vega)					6
tosti van desembrood met kaas, rucola,
zongedroogde tomaat en pesto

croissant						15
met jam of kaas (2)

boterham						25
desemboterham met kaas, jam of pindakaas

lunch

kids tosti						4
tosti van desembrood met kaas

gehaktbal						75
desembrood met gegrilde gehaktbal, augurk,
rode ui, rucola en mosterdsaus
hete Kip						85
desembrood met gemarineerde kip,
komkommer, gebakken uitjes
en kerriemayonaise

nootjes 						15
olijven 						2
chips 							2
brood 							65
desemboterhammen met aioli,
olijfolie en hummus

ranja							1
chocomel						25
babyccino (opgeschuimde melk)			
15
zoet
citroentaart 						4
carrot cake						4
appeltaart						4
bananenbrood 					35
brownie 						35
sue (suikervrij, glutenvrij & lactosevrij)		
38

broodje hotdog of vega hotdog (vega)		
55
wit puntje met gegrilde worst, zuurkool,
augurk, gebakken uitjes, mosterd en ketchup

graag aan de bar bestellen

graag aan de bar bestellen

vraag bij de bar

pinot grigio			wit 			4
gris des Seigneurs		rosé			4
nero d’avola			rood			4

kids
rijstwafels						2
twee rijstwafels met kaas, jam of pindakaas

hummus (vegan)					75
desembrood met hummus, komkommer,
zongedroogde tomaat, rucola, kiemgroenten
en muntsaus

wisselend bier		

soep (vegan)						5
wisselende soep met een sneetje desembrood

rogge rozijnenbrood				5
met vijgenjam en roomboter

geitenkaas (vega)					8
desembrood met zachte geitenkaas,
dadels, rucola, walnoten en pesto-olie

jever				pils
		3
			alcoholvrij		3
witte anker			hopwit		45
vedett				blond			35
founders			IPA			5

slagroom 20ct

haver– of soyamelk 20ct

espresso						25
americano 						25
cortado 						28
flat white klein					
32
flat white groot					
45
cappuccino klein					28
cappuccino groot					4
latte 							3

graag aan de bar bestellen

