Koffie & Thee ✓
espresso
koffie
cappuccino
latte macchiato
ijskoffie
thee
verse muntthee
verse gember thee
verse citroen thee

Smoothie & Sap ✓
€2,10
€2,20
€2,70
€2,80
€2,80
€2,€2,70
€2,70
€2,70

met gember en thijm

Chalo chai latte
red cappuccino
golden milk
hot chocolate

€3,50
€2,75
€3,50
€3,-

Fris

koffie smoothie

€5,25

cacao, notenpasta en banaan

fruit smoothie

€5,25

met fruit van het seizoen

groene smoothie

€5,25

komkommer, spinazie en avocado

+RAW proteïn
€1,65
appelsap
€3,make your own juice €4,25
maak je eigen sapje (kies 4):
citroen, komkommer, appel,
spinazie, bleekselderij, wortel,
limoen, sinaasappel, gember,
tarwegras, kurkuma, munt

Zoet

Earth water 33cl✓

€2,60

power balletjes(2)✓ €1,95

plat of bruisend

huisgemaakte ijsthee✓€2,80

cheesecake✓

rooibos, citroen en agave

met fruit van het seizoen

Naturfrisk limonade✓ €2,80

bananenbrood

€3,-

wisselend gebak

€.,..

€4,75

vlierbloesem, citroen of ginger ale

kombucha

€4,25

High tea ✓
High tea to go ✓

€20,€15,-

✓ = vegan
onze groenten en fruit zijn biologisch en
al onze gerechten zijn gluten -en lactosevrij

Ontbijt & Lunch
yoghurt✓

€5,-

sojayoghurt, homemade granola en banaan

soep van de week✓

€6,-

met groenten van het seizoen

wrap & salade buffet✓
Van woensdag t/m zaterdag hebben wij een goedgevuld buffet voor je klaar
staan waarbij je je eigen wrap of salade kunt samenstellen. Gegrilde
groenten, zoete aardappel, diverse salades, falafel, tempeh, hummus,
brood of crackers, quinoa is een greep uit het buffet. Moeite met
kiezen? Ga dan voor de doe-mij-maar-alles waarbij je een klein beetje
van alles krijgt wat we op dat moment hebben liggen.

Small
Large
Wrap

€8,€12,€10,-

Diner ✓
Op donderdag en op zaterdag kunt u tot 18.30 bij ons binnen lopen voor
een lekker 3-gangen diner (€25,-) of gewoon een snelle warme hap
(€15,-). Afhalen en bestellen via www.thuisbezorgd.nl is ook mogelijk.
Houd Facebook in de gaten voor meer informatie.

Lazy Sunday Brunch ✓
Elke zondag staat er van 11.00 tot 15.00 een Lazy Sunday Brunch buffet
(€15,-) voor je klaar. Denk aan salades, yoghurt, vers fruit,
homemade granola, toast en gebak. Daarnaast altijd een Sunday Special,
bijvoorbeeld pannenkoeken of wafels, açai bowls, smashed avocado op
toast, havermoutjes of boerenomelet. Elke week anders en nooit precies
hetzelfde. Houd Facebook in de gaten voor meer informatie.

✓ = vegan
onze groenten en fruit zijn biologisch en
al onze gerechten zijn gluten -en lactosevrij

