Suggesties Eten
Bowl bread
Uitgehold brood met spinazie, spek,
champignons en ei
Zweeds ontbijt
Zweeds brood, gravad lax met avocado,
cambozolakaas, jong belegen kaas,
fruitsalade, yoghurt, kaneelrullar en een
glaasje pompelmoessap, koffie of thee
Ontbijtcrumble van appel, blauwe bessen
en griekse yoghurt

Suggesties Dranken
9,50 €

14,50 €

Home-made ice-tea met vers fruit

4,10 €

Chai latte
Latte op basis van chai thee met kaneel,
kruidnagel en opgestoomde melk.

3,50 €

Matcha latte
Latte op basis van matcha thee. Matcha thee
is een groene thee boordevol vitaminen en
mineralen. Een echte energieboost.

4,50 €

4,20 €

8,50 €

Veggi-alternatief
Kruidige quinoaburger met hummus en
rode biet

12,50 €

Hot choc-que
Warme chocolademelk met slagroom en een
topping van malteser én marshmallow

3,20 €

Courgetti met fetakroketjes
Courgetti, fetakroketjes, gekarameliseerde
ui, paprikacoulis en gepofte tomaatjes

14,50 €

Zonnevruchtenthee
Hibiscusthee met gekonfijte stukjes meloen,
druiven, ananas, papaja en mango

4,50 €

Quiche met aubergine, courgette, paprika
en chorizo

12,00 €

Yao Boa-silver bud
Uitzonderlijke witte thee uit Yunnan van in
het wild groeiende theebomen
Smoothie van lychee, framboos en
rozenwater

4,20 €

Panini met brie, spek, appel en honing

8,90 €

Tortilla met scampi, mango en
yoghurtsaus

14,00 €

Mocktail van veenbes, perzik en alcoholvrije
sprankelende wijn

7,80 €

Tortilla met kofta, griekse yoghurt, feta,
komkommer en platte peterselie

12,00 €

Zensa Organic
Rode biologische wijn uit Puglia.

5,20 €

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

6,50 €

Bionade vlierbes
Biologisch limonade met een zeer laag
suikergehalte

3,60 €

Misomaaltijdsoep met noedels

7,50 €

Biologisch appelsap de drie wilgen

2,50 €

Paprikasoep met mascarpone

6,00 €

Ritchie framboos en limoen
Limonade van framboos en limoen

3,60 €

Kids choice: wrap met choco en banaan

6,50 €
2,90 €

Dôme gevuld met mascarpone en
lemoncurd, afgewerkt met meringue, rode
vruchten en coulis

7,70 €

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

4,50 €

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

3,90 €

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

6,50 €
Almdudler
Natuurlijke Oostenrijkse kruidenlimonade

2,60 €

