ZIT JE OP ONS TERRAS?
JE KUNT BINNEN BESTELLEN
EN BETALEN, WIJ BRENGEN
HET BIJ JE.
NICE TO HØV YOU!

Vo

KOFFIE/THEE

SMOOTHIES & BOWLS

koffie 2,40
cappuccino 2,80
latte macchiato 3,25
cafe latte 3,25
special latte 3,50
met slagroom & topping 4,00
iced latte 3,50
met slagroom & topping 4,00
espresso 2,20
doppio 3,30
espresso macchiato 2,50
flat white 3,40
chai latte 3,50
dirty chai latte 3,95
thee 2,40
verse munt/ gember thee 2,90
Tony's chocolonely chocomelk 2,60
homemade icetea 2,50
frisdranken: zie vitrine

Powerboost 4,50
banaan, ananas, amandelmelk,
gimber, kurkuma
Pink power 4,15
rood fruit, banaan, munt,
biologische yoghurt
Team green 4,25
spinazie, gimber, sinaasappel,
banaan, biologische yoghurt
Sømmer smoothie 4,50
mango, passievrucht, ananas,
banaan, kokosmelk
Kindersmoothie 3,00
aardbei, banaan, biologische
yoghurt
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Açaï bowl 8,50
superfood bowl van açaï bes
met vers fruit en homemade
granola
Choco bowl 8,50
for (healthy) chocolate lovers,
met o.a. banaan, avocado,
cacao
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SWEET

Eggylicious 7,50
zuurdesem broodje* met høv
eiersalade en rauwkost
Oh my goat 7,75
zuurdesem broodje* met geitenkaas,
vijgenjam, walnoot, veldsla, kiemen
Tuna wrap 5,25
groentewrap met homemade
tonijnsalade en rauwkost
Veggie wrap 5,25
groentewrap met høv geroosterde
paprika hummus, spinazie en rauwkost
Ola chicka! 6,95
groentewrap met gerookte kip, rode
kool, ananas en honingmosterd
dressing
Panini Italian way 6,50
panini met pesto, Italiaanse ham,
Parmezaanse kaas, rucola en tomaat
Panini voor de mini 5,25
panini met banaan, chocolade en
Panini ham/kaas 5,75
Panini tropical 6,00
panini ham, kaas en ananas

Wafel vers fruit 6,50
vers gebakken wafel met seizoensfruit
wafel
Wafel nutella banaan 5,95
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*brood van het Vlaamsch Broodhuys

on

LUNCH

Taart
Bekijk ons assortiment homemade
taarten in de taartvitrine
Bananenbrood 2,50
Blondie 2,75
framboos, witte chocolade
Sharp Sharp gebak 3,60
vegan, glutenvrij, vrij van geraffineerde
suikers

TAKE-AWAY SPECIALS
VAN TEVOREN RESERVEREN

High tea box 26,95
een box voor 2-3 personen, gevuld met
o.a. een blondie taartje, cheesecake,
dadeltaart, fudge, wrap hapjes, scones
en sweets
Sweet box 9,95
een doosje mini sweets met o.a.
blondies, fudge, bliss balls, cheesetaart.
dadeltaart
Lunchbox 28,50
lunchbox voor 2 personen met 2
smoothies, 2 belegde broodjes naar
keuze, 2 mini wraps en some sweets to
share

