
k i d s d r i n k en
Kids limo  
Appelsap            
Beker (plantaardige) melk 
Babyccino        

1.10
3.10
1.50
1.50

zo et i g h ei d
Smeuïge carrotcake    4.85
Met icing, kokos en walnoten

Warme appeltaart   4.85
Iedere dag weer warm uit de oven

Banana bread VEGAN   4.85
Your Coffee style met walnoten

Taart van het moment
Vraag het ons of neem een kijkje bij de bar

Brownie #glutenvrij   4.00

H I G H T EA
Gezellig bijkletsen met familie, vrienden of 

vriendinnen? Samen genieten?
Je wordt verrast met 

zoete en hartige lekkernijen. 
Allemaal huisgemaakt, 

zoals je van ons gewend bent.

Wij serveren de High Tea inclusief 
twee koppen thee of één kop koffie

20.00

Ko ffi e
Espresso        2.70
Dubbele Espresso   3.50
Espresso Macchiato      2.90
Americano mild    2.90
Americano sterk    3.70
Filterkoffie        4.50
Cappuccino        3.40
Flat White        4.20
Koffie Verkeerd        3.85
Latte Macchiato        3.85
Cortado         2.90
 

s m o ot h i es optie: VEGAN  5.25
The Green Machine
Peer, appel, spinazie, dadel, 
chai en kokosmelk

Mango Lassi 
Mango, honing, kardemom en yoghurt

Bomvol Vitamine C
Kiwi, banaan en sinaasappel 

v ers e sa p p en
Jus d’orange    4.25  
 
Big Apple    5.25
Appel, ananas, spinazie en basilicum

Fennel Fix    5.25
Peer, venkel, gember en citroen

ko u d e d r a n k en
Maté      4.00
Blueberry Kombucha    4.50
Yuzu Kombucha    4.50
Lemon Mama     3.75
Passion Mama     3.75
Gingerbeer     4.25
Pink Grapefruit     4.50
Chaudfontaine rood    3.25

A LC O H O LV R IJ
Gooisch licht      4.75
Vandestreek Playground IPA       4.75
Vinada (twee glazen)   8.00 
Crispy Chardonnay

T h ee
Thee            2.90
Gember of verse munt   3.50

ov er i g e wa r m e d r a n k en
Warme chocolademelk     3.00
Chocolademelk van parels   3.75 
Puur, melk of witte chocolade

Chai Latte    4.00
Optie: dirty chai + 0.80

Yo u r s p ec i a ls
Koffie-misu    3.95
Maple Cinnamon latte   4.50 
Mochaccino     4.00
Pumpkin Spice latte   4.75
Mokka latte    4.75
Met chocolade parels op de bodem

 

Upgrade YOUR drink!
Plantaardig + 0.60 

Haver-/Amandel-/Kokosmelk
Monin siropen + 0.65 

Vanille/Karamel/Kaneel
Slagroom + 0.75

Decaf + 0.60
K i d s et en
Kids croissant met jam   3.00
Kids pancakes    6.75
3 stuks met vers fruit en stroop
Kids fruit    1.50
Broodje    3.00
Pindakaas - hummus - jam - appelstroop

5
20

50

€
PIN ONLY



o n t b ij t

Granola ontbijt #glutenvrij  6.75
Granola, vers fruit, noten 
en (kokos)yoghurt

American banana spelt pancakes 7.50
Banaan en chocolade 
Of vers fruit, witte chocolade 
en rood fruit coulis

Smoothie bowl Yellow VEGAN 8.25
Mango, banaan, avocado, dadel 
en amandelmelk

Smoothie bowl Peanut VEGAN 8.25
Pindakaas, banaan, cacao
en amandelmelk

Croissant met jam   3.00

Vers fruit    3.00

Gekookt eitje    1.25

Your breakfast platter 
Koffie of thee, 

boterham (wit of bruin),
aardbeienjam, roomboter, 

jus d’orange, croissant, 
kleine granola 

en roerei met kaas
15.95

b ro o dj es
Keuze uit wit, veelgranen of glutenvrij

Smashed avocado optie: VEGAN 10.75
Met fetakaas, chili flakes, alfalfa, 
zachtgekookt ei, rucola, 
cherrytomaat en balsamicostroop

Tuna     10.25
Tonijnsalade met sesamvinaigrette 
zoetzure radijs, rode ui en wakame

Sweet squash VEGAN  10.25
Pompoen geroosterd met ahornsiroop 
en kurkuma, zachte bietencrème, 
balsamico en pecannoten

Pastrami     10.95
Met piccalilly spread, cornichons 
en krokante zuurkool

Warme geitenkaas   10.75
Geitenkaas uit de oven, gepofte kastanje, 
mesclun, appel en dadelstroop

Halloumi burger   11.25
Gebakken halloumi, avocado, harissa, 
veldsla, granaatappel op zacht briochebrood

Gerecht van het moment   10.50    
Vraag ernaar bij de bediening 

Liever een salade dan een broodje? + 3.25

ei erg er ec h t en

Omelet       10.00
Met slagers achterham, verse peterselie, 
bieslook, dragon en geraspte oude kaas
Op wit of veelgranen brood
Optie: gerookte zalm +1.75

Eggs benedict   10.25
Gepocheerde eieren met avocado, 
hollandaisesaus en fijn gesneden bieslook 
op zacht briochebrood
Optie: gerookte zalm of ham +1.75

Liever glutenvrij brood? Geen probleem!
 

Bent u een kleine eter? 
Vraag om een 

enkele snee brood, 
zodat wij geen eten 

hoeven weg 
te gooien

sa la d e - s o ep - b ow ls

No carb bowl    13.50
Omelet geserveerd met een salade van 
gegrilde groenten, feta, noten en zaden
Optie: ham of gerookte zalm + 1,75

Nacho bowl    10.50
Uit de oven met cheddar, rode paprika, 
chilipeper, guacamole, koriander, 
crème fraîche en bosui

Salade van het moment  12.25
Vraag ernaar bij de bediening

Soep van de dag    8.75
Vraag ernaar bij de bediening 

Vegetarisch 
Vegan   

Zwanger-proof
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