
ONTBIJT tot 16:00 uur
Ontbijtcombi #1   €10.30
broodje, croissant, jam, kaas, ei, jus
Ontbijtcombi #2      €10.30
broodje, jam, cinnamonbun, kokosyoghurt met fruit, jus
Coconutbowl     €8.10
kokosyoghurt, ananas, kiwi, banaan, sinaasappel,
pitten & zaden
Applepie oatmeal    €8.10
warme havermout met appel, rozijnen, kaneel, amandel
Pancakes     €8.25
met compote van appel, rozijnen, kaneel en pecannoten
Pancakes        €8.25
met ananas, kiwi, banaan, maplesyrup

SNACKS - STARTERS tot 21:00 uur
Knoflookolijven       €3.10
Vegan bittergarnituur met 2 keer dip, 8 stuks      €8.20 
Onionrings met knoflook-yoghurtdip, 8 stuks         €6.20
Vegan bitterballen met mosterd, 6 stuks    €7.20
Miniloempia’s met chilisaus, 8 stuks    €6.20
Nachochips met salsa en kaas       €6.20
Twee soorten dip met brood        €6.70
Gerookte amandelen        €3.40

BROODJES tot 16:00 uur
Uitsmijter ham en kaas  €8.10
Brood met houmous en muhammara  €8.20
met gegrilde pompoen en paprika 
Brood avocado, hüttenkäse, paprika en ei    €8.20
Vegan kroket op brood    €8.20
met mosterd en vegan mayo
Tosti ham en kaas  €5.60

WARME  LUNCH & DINER tot 21:00 uur
Vegan cheeseburger       €11.95
black beanburger op een broodje, met vegan mayo, ketchup, 
pickle, tomaat, sla, ui, vegan cheddar
Crispy buffalo cauliflower     €13.50
knapperige bloemkoolfritters, coleslaw, pineapplesalsa, 
homemade bbq-dip en rijst
Smoked mushroomtaco’s     €13.50
twee maistortillas met gerookte paddenstoelen in 
bbq-dressing, guacemole, pickled onion
Vegan quesadilla      €13.50
knapperige gevulde maistortilla met zwarte bonen, tomaten, 
mais, specerijen, koriander, vegan cheddar, guacemole en salsa
Pita tempeh-gyros      €12.50
Griekse pita met gyros van tempeh, geroosterde paprika, 
rauwkostsalade, tzatziki
Tati kapsalon     €11.95
friet, döner van tempeh, vegan cheddar, salade en
knoflooksaus
Pumpkin-coconutcurry      €13.95
milde Indiase curry van pompoen en kokos, rijst, cashewnoten, 
pineapplechutney en pitabrood. 
Patatje Rendang    €14.95
Indonesisch stoofvlees van rund met friet, atjar ketimoen, 
emping, atjarmayonaise

SOEP tot 21:00 uur
Spicy black beansoup     €8.20
Mexicaanse soep van zwarte bonen en zoete aardappel met 
tortillachips en guacemole
Vegan chickensoup      €7.20
gevuld soepje van gemengde groenten en gerookte tofu
Dagsoep               €6.20
+brood              €1.60

BIJGERECHTEN tot 21:00 uur
Verse frietjes met mayonaise    €4.10
kan ook met vegan mayonaise of ketchup!
Frisse groene salade     €3.60

 vegetarisch   veganistisch   noten-pindavrij   glutenvrij - Onze keuken is niet glutenvrij. 100% sporenvrij kunnen wij daarom niet garanderen. 

SALADES tot 21:00 uur
Cauliflowercouscous    €13.40
couscous van bloemkool, groene kruiden, cashewnoten, vegan 
kipstukjes, gegrilde paprika en pompoen, tzatztiki
Warme geitenkaas     €13.40
rauwkostsalade met op toast gegratineerde geitenkaas, 
honing, gemengde noten en appelchutney 
+brood     €1.60



 

WARME DRANKEN
Wij gebruiken verse biologische
volle melk van Arla. 
Decafé, bambukoffie of sojamelk kost 
niets extra! 
Haver- en kokossojamelk is + € 0,25

Espresso €2.10
Dubbele espresso €3.00
Espresso macchiato €2.30
Koffie (lungo of americano) €2.30
Grote koffie €3.00
Cappuccino €2.60
Flat white €3.40
Latte macchiato €2.90
Koffie verkeerd  €2.90
Moccachino  €2.70
Irish coffee  €6.70

Extra shot espresso €0.90
Smaakje in je koffie  €0.40

Chai Latte spiced €3.10
Matcha latte  €3.10
Dirty chai (met espresso) €4.00
Turmeric Latte €3.10

Thee (div. van Mr. Jones) €2.50 
Verse (kruiden)thee  €3.00
combineer zelf:
gember, kaneel, munt,
sinaasappel, citroen, steranijs

Warme chocomelk  €2.60
Vegan warme chocomelk             €3.00
Kindercappuccino  €2.10
+Slagroom  €0.60

ZOET
Wij hebben verschillende soorten 
huisgemaakt gebak en high tea. 
Zie hiervoor het taartenmenu op tafel 
of neem een kijkje in de vitrine! 

 

KOUDE DRANKEN
Frisdranken €2.60
cola, cola-light, sinas, cassis, ice tea,  
ice tea green, bitter lemon, sourcy  
rood/blauw
Fles Stella Marie Maris (0.75 L) €4.00
Biologische sappen                         €2.60
appel, appel-aardbei of peer 
Russel & Co                                       €3.25
tonic, ginger ale, ginger beer of sicilian 
lemon bitter  
Wostok €3.25
dadel-granaatappel of peer-rozemarijn
Fritz €3.25
rabarber of meloen
Caleb’s cola                                       €3.25
Vlierbloesemlimonade €2.95
met munt en citroen

HOMEMADE
Iced coffee €3.40
Iced turmeric latte €3.40
Verse jus €3.10/€3.60
Jus-banaan €3.90

Fresh flamingoshake €3.90
mango-framboos-appel
Tropical tina €3.90
mango, papaya, ananas, meloen,
kiwi, banaan, appel
Green veggiesmoothie €4.20
broccoli, spinazie, pastinaak, appel, 
mango
Red veggiesmoothie €4.20
paprika, tomaat, wortel, pastinaak, 
biet, appel, mango

WIJN - WIT
Airén, Verdejo en Sauvignon
blanc- Spanje
Fris, fruitig en heerlijk doordrinkbaar.  
Een echte allemansvriend, en biologisch!
€3.60 / €19.30
Grüner Veltliner – Oostenrijk
Met tonen van groene appel, witte
peper en mineraliteit. Kruidig,
sappig en biologisch!
€4.10 / €22.40

WIJN - ROOD
Tempranillo- Spanje
Uitgebalanceerd met rijp bosfruit
en kruiden, soepel maar met veel
smaak, en biologisch!
€3.60 / €19.30
Zweigelt - Oostenrijk
Elegante begeleider bij gerechten,
veel kersenfruit en bessen, laag in
tannine, en biologisch!
€4.10 / €22.40

BIER
Veltins pils tap €2.60
Wisseltap €3.90
Vedett blond €3.95
Vedett IPA €3.95
Liefmans fruitbier €3.95
Duvel €4.95
La Trappe Blond of Dubbel €4.95
Karmeliet tripel €4.95
La Chouffe €4.95
Gebrouwen door Vrouwen €4.95
Bloesemblond  of Gin Weizen
Bavaria o.o% €2.50
Veltins Radler alcoholvrij €2.50

COCKTAILS
Kijk op het cocktail menu op tafel  
of vraag er naar! 


