Ontbijt & Lunch
Ontbijt
Gekookt eitje

5 min/ 6 min / 7 min met toast en roomboter

3,00

Small breakfast

Croissantje met kaas en een kleine jus

5,70

Medium breakfast

Croissantje, pistoletje, kaas, ham, jam,
scrambled eggs en een kleine jus

10,00

Incredible breakfast

Croissantje, pistoletje, bruin brood, kaas, ham,
jam, bacon, vers fruit, scrambled eggs, koffie
en een kleine jus

13,00

What Brexit?

Gebakken ei, bacon, hashbrowns, worstjes,
witte bonen in tomatensaus, gegrilde tomaat,
gegrilde champignons, toast, HP saus, koffie
en een kleine jus

14,00

Uitsmijter

3 gebakken eieren op bruin brood met kaas,
ham, sla, tomaat en komkommer

10,00

Zoete wafel

met bessen, maple syrup en clotted cream

9,50

Breakfast bowl

Griekse yoghurt/soya yoghurt met vers fruit
en een mix van noten en zaden

8,50

Mango limoen
Bircher

in amandelmelk gewelde havermout met
mango en limoen

6,50

Indiase linzensoep

met naanbrood

6,00

Uiensoep

met kaasstengels

6,00

Soep

Tosti’s
Tosti ham en kaas

twee tosti’s van wit of bruin brood met ham
en kaas

6,50

Tosti kaas

twee tosti’s van wit of bruin brood met kaas

6,50

Lunchgerechten
Vega hot dog

broodje met vegetarische worst, zuurkool,
augurk, mosterd en ketchup

9,50

Very berry bagel

met gesmolten camembert, blauwe bessen,
avocado, noten en whiskeysaus

8,50

Zalm bagel

met gerookte zalm, cottage cheese,
komkommer, zeekraal en granaatappel

9,50

BLT sandwich

bacon, sla en tomaat op warm focaccia brood
met ketchup en mayonaise

9,50

Let’s go vegan
sandwich

bruin brood met muhamara dip, avocadosalsa
en spinazie

8,00

Home made wafel

wafel met geitenkaas, cherry tomaten, rucola,
blauwe bessen en avocado

9,50

Chicken tikka masala

met mango, kikkererwten en naanbrood

8,00

Evergreen salad

salade van groene linzen, gegrilde courgette,
druiven, pistache en avocado

12,50

Panino van de week

warme panino met wekelijks wisselende vulling

8,50

Appeltaart

met of zonder slagroom

4,50

Cheesecake

met bastogne bodem en bosvruchtentopping

4,50

Brownie

met heel veel chocola

4,00

Polenta cake

amandel citroen cake

5,00

Chocolade taart

met blauwe bessen en salted caramel

4,00

Gebak

Triple chocolate
chip cookie
Donut van de Wit

2,25
donut van onze buren met wisselende smaken

2,75

Borrelplanken
Veggie plank

gemarineerde olijven, bloemkool, hummus,
14,50
naan brood, muhamara, aubergine dip,
geitenkaas bitterballen, pickles, loempia, gezouten
bladerdeeg stengels met pesto en tempeh sate

Say cheese plank

jonge en oude kaas, appelstroop,
biermosterd, augurken en geroosterde noten
loempia, gefrituurde dim sum, yakitori kip,
tempeh sate en tempura gamba’s

Asia plank
Let’s meat plank

yakitori kip, serrano ham, osseworst,
gedroogde worst, bitterballen, geroosterd
brood en pickles

9,50
15,00
15,00

Borrelhapjes
Warm knoflookbrood

met oude en jonge kaas en rozemarijn

6,75

Naan brood

met hummus, muhamara en aubergine dip

6,50

Geroosterde bloemkool

uit de oven met hummus, half of heel

4,00/7,50

Bittergarnituur

gemengd of alleen bitterballen (12 st)

7,50

Kaasstengels

met chilisaus (12 st)

7,50

Buenos Nachos

met cheddar, guacamole, chilisaus,
creme fraiche en jalapeños

7,50

Nootjes

gemengde borrelnootjes

2,25

Olijven

gemarineerde groene olijven

3,60

= melk

= vis

= pindas

= granen

= ei

= schaaldieren

= noten

= soya

= vegan

