Ontbijt en lunch
croissants
croissant | roomboter | jam 				

3,50

Croissant | boerenkaas en/of boerenham 			

5,50

Ontbijtsmoothie
banaan | bosvruchten | yoghurt | verse jus			

5,75

Griekse yoghurt
huisgemaakte granola | vers fruit | honing			

8,50

pancakes
American pancakes | roomboter | ahornsiroop | vers fruit

10,50

winter pancakes | speculoos | stoofpeer | bastogne

10,50

scones
hartige huisgemaakte kaasscone | roomkaas | ingelegde
komkommer							
(supplement gerookte zalm +3,00)
								

7,50

bagels
Zeewierbagel | gerookte zalm | avocado |
furikake | limoenmayonaise 					
Groentebagel | gesmolten mozzarella | tomaat |
basilicum | pesto 					

12,75
9,75

Tosti’S
tosti boerenkaas en/of boerenham 			
tosti gegrilde kip | pindakaas | pittige kaas | sambal manis
tosti gegrilde groenten | muhammara | brie (ook vegan
verkrijgbaar) 						

7,75
10,75
9,95		

				
ook voor glutenvrij gebak, ontbijt of lunch kun je bij
ons terecht, vraag ernaar bij de medewerkers

salades
rijkgevulde salade geserveerd met een snee geroosterd
desembrood en roomboter. keuze uit mozzarella, gerookte
kip of gerookte zalm 					

14,50

Worstenbroodje (ook vegetarisch) 			

3,75

Quiche
oude kaas en geitenkaas met een frisse salade			

9,50

Soep van de Week | geroosterd desembrood
en roomboter 						
klein soepje 						

7,50
5,00

sweets
niet al het gebak staat op de kaart, kijk in de vitrine
voor het aanbod van vandaag!
Lemon pie
						
Appeltaart
					
Cheesecake met frambozencompôte
		
Haverkoek
					

4,75
4,75
4,75
3,25

sue (diverse smaken)				

4,95

zoet zonder suiker.
sue gebakjes bevatten geen geraffineerde suiker
en zijn glutenvrij, lactosevrij en vegan.

Wij steunen lokaal ondernemerschap En werken met
eerlijke producten. onze leveranciers zijn:
Art of Tea - Mocca d’or - Sue - Stichting Amarant De Smaak van Hier - Govert van Nunen - Zoete Zaken Kaaszaak - De Walhoeve
ook voor glutenvrij gebak, ontbijt of lunch kun je bij
ons terecht, vraag ernaar bij de medewerkers

