DRINKEN
Ketelbinkie koffie
Espresso
Dubbele espresso
Americano/koffie
Grote koffie
Espresso macchiato
Cappuccino
Grote cappuccino
Koffie verkeerd/latte
Flat white
Latte macchiato
Coffee special

€2,25
€3,25
€2,30
€3,30
€2,50
€2,75
€4,00
€2,75
€3,70
€3,00
€3,95

groot glas koffie met melk, slagroom en een siroop
hazelnoot-vanille-chocola-caramel-speculoos

Extra shot espresso
Ice coffee

€1,00
€3,50

Plantaardige melk kost niets extra
Wij hebben haver-, kokos- en sojamelk

Flesjes Fris
€2,95
€2,75

Earth sparkling water (330ml)
Bio vruchtensap
appel of sinaasappel

Walden Ice tea zonder bubbels

€2,75

Peach & Jasmine of Lemon & Lemongrass

€2,95

Fentimans frisdrank
Ginger beer, Rose Lemonade, elderflower
Curiosity Cola, Apple and blackberry

€2,95
€2,95
€3,50

Bitter lemon
Tonic
Ginger juice

op basis van appelsap zonder toegevoegde suiker

€3,50

Elderflower juice

op basis van appelsap zonder toegevoegde suiker

lekker koud
Warme drankjes
Chai latte

€3,75

Smoothies
€3,95
Rood: bosvruchten, cranberrysap, banaan en acai
Groen: avocado, kiwi, appelsap en limoen
Geel: mango, gember, banaan en kokosmelk
Oranje: Aardbei, ananas, banaan, sinaasappelsap

€3,00

Hibiscus limoen cranberry

€3,00

poeder is vegan, melk naar keuze

Indian Chai
authentieke chai in een cafetiere

Dirty chai

kleine chai latte met een shotje espresso

Warme chocolademelk

€3,00

€3,00

Groot glas met cranberrysap, scheutje limoen en
hibiscus siroop.

€3,00

met melkchocolade

Rose limonade met grapefruit

Warme chocolademelk vegan€3,50

Groot glas met rozensiroop, spa rood en schijfje
grapefruit

pure chocolade en plantaardige melk naar keuze

Slagroom
Golden Latte

€0,60
€3,00

Ice coffee
met melk naar keuze

€3,50

Verwarmend met kurkuma en specerijen

Red Velvet Latte

€3,00

Kruidig en zacht, met bietenextract en cacao

Butterfly Pea Blue Latte

€3,00

met melk naar keuze en ijsklontjes

Per glas, losse thee

€2,50

rooibos cranberry, earl grey, darjeeling,
groen spicy ginger, groen jasmijn,
groen ginkgo tonic, sterrenmix, bloemenmix

Blauw, bloemig en lichtzoet

Iced Chai

Thee

€3,50

Verse munt thee
€3,00
Verse munt, gember, citroen €3,00
Verveine
€3,00

ETEN
Brood uit de oven
enkele boterham €4,75, dubbele boterham €6,50

- Kaas, Salami, gegrilde paprika
- Brie, appel, walnoten, honing en tijm
Toast
- Met hummus, avocado en gegrilde paprika (vegan)
enkele boterham €4,75, dubbele boterham €6,50

Salade
Feta, pecannoten en grapefruit (vegan mogelijk)

€7,50

Lunchplankje (11:30-14:30)
Klein soepje, bakje salade, één boterham, (vegan) plakje kaas

€9,50

Tosti’s
van meerzaden landbrood van Jordys Bakery

Kaas, met ketchup of curry (optioneel vegan)
Brie, vijgenjam en spek
Oude kaas met mango chutney en rucola
Geitenkaas, rode pesto en tomaat
Pesto, kaas, tomaat en rucola (optioneel vegan)
Kip, spek, kaas en salsa

€3,50
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75

Ontbijtplankje (10:00-12:00)

€8,50

Bakje yoghurt met granola, croissant, toast met roomboter en jam, glaasje jus

Kommetje vol
Soep van het moment

€4,75

altijd vegetarisch, met brood

Griekse yoghurt

€4,75

met homemade granola en vers fruit (soja yoghurt kan ook)

Griekse yoghurt choco/karamel

€4,50

met homemade granola, chocolade en stukjes caramel (soja yoghurt kan ook)

Smoothiebowl

€5,75

Kies de smaak bij de smoothies. Wij doen er extra chiazaad doorheen, granola en fruit er bovenop

Taarten van Maak
Scones: 3 stuks met echte clotted cream, jam en lemon curd €4,95
Taarten:
Teveel en te wisselend om hier op de kaart te zetten dus we nodigen je uit om een kijkje te komen nemen in de
vitrine. Er is altijd een vegan optie en regelmatig ook iets zonder gluten of minder suiker. Allemaal uit eigen
keuken

Allergie of dieetwens? Laat het ons weten.

