Suggesties Eten
Bowl bread
Uitgehold brood met Italiaans roerei van
parmaham, tomaat, rucola, pijnboompitten
en parmezaanse kaas

Suggesties Dranken
9,50 €

Zweeds ontbijt
Zweeds brood, gravad lax met avocado,
cambozolakaas, jong belegen kaas,
fruitsalade, yoghurt, kaneelrullar en een
glaasje pompelmoessap, koffie of thee

14,50 €

Yoghurtbowl citrusvruchten
Griekse yoghurt met een topping van
citrusvruchten, kiwi, banaan, framboos en
crunchy muesli met zwarte chocolade

8,50 €

Winterse salade
Salade met gerookte eend, mango en
granaatappelpitjes

16,00 €

Veggi-alternatief
Lasagne met zoete aardappel, groene kool
en quorn gehakt

14,50 €

Quiche van witloof, gekarameliseerde ui
en cambozola

12,00 €

Bagel met zalmburger, wasabimayonaise,
komkommer, zongedroogde tomaatjes en
rucola

11,90 €

Stoere boterham brie
Sneden batardbrood met brie afgewerkt
met cranberry-jam, noten en tuinkers

6,90 €

Marokkaanse erwtensoep met munt

6,00 €

Bloemkoolsoep met currycroutons en
rozemarijnolie

6,00 €

Nachos met kaassaus, koriander, paprika,
kerstomaat, guacamole, zure room en
jalapenos

6,50 €

Pasta met albondigas (balletjes in
tomatensaus) en parmezaan (Kind/Volw.)

9,50 €
14,50 €

Appel-kaneelwafeltje met gebakken
appeltjes en mokka-ijs

7,50 €

American pancakes
Drie american pancakes met vers
seizoensfruit en honing of bloemsuiker

6,50 €

Home-made ice-tea
Huisgemaakte ijsthee met vers fruit

4,10 €

Cuberdon koffie
Latte macchiato met cuberdonsiroop
afgewerkt met slagroom, fruitcallets en een
cuberdon

3,90 €

Fluffy flat-white
Grote flat-white met dubbele espresso en
veel melk, afgewerkt met minimarshmallows

3,90 €

La chouffe koffie

4,90 €

Yao Boa-silver bud
Uitzonderlijke witte thee uit Yunnan van in
het wild groeiende theebomen

4,50 €

Smoothie van banaan, speculaas en
amandel

4,20 €

Mocktail van rozemarijnsiroop,
bloedsinaasappel en veenbessen

6,50 €

Zensa Organic
Rode biologische wijn uit Puglia (Italië). Fijne
geuren van gedroogd fruit en lichte
kruidigheid.

5,20 €

Biologisch appelsap de drie wilgen

2,50 €

Ritchie framboos en limoen
Limonade van framboos en limoen

3,60 €

BOS ice-tea met yuzu of limoen en gember
Biologische ice tea zonder bubbels, vrij van
conserveermiddelen en kleurstoffen

2,90 €

Franklin’s limoen en vlierbloesem
Bubbelende limonade van limoen,
vlierbloesem en jeneverbes

3,90 €

Almdudler
Natuurlijke Oostenrijkse kruidenlimonade

2,60 €

Cherry chouffe
Een rood fruitig bier met een licht zoete
aanzet, een verfrissend zurige toets en heeft
heerlijk zachte aroma’s van kersen

3,60 €

