ONTBIJT
(elke dag, tot 11u30)
stel je eigen ontbijt/brunch samen
door je favoriet(en) aan te kruisen
spiegelei

4.50

G

met gerookt spek & tuinkers

roerei

met gerookte zalm & bieslook

flatbread

11.00

G

met kruidige Griekse yoghurt, rode
pesto, bladspinazie, geitenkaas,
sesamzaadjes, chiliboter, avocado
& spiegelei

bordje zalm

7.50

G

met yoghurt-dilledressing, rode ui,
radijsjes & tuinkers

bordje tomaat
G
mozzarella

7.00

met huisgemaakte salsa verde,
pijnboompitjes, basilicum
& balsamicocrème

boke geitenkaas

G

6.00

met appel, honing & notencrumble
(+ spek 1.00)

halve avocado

G

V

2.00

G

met hoeveboter

5.50

G

broodplankje

kaneelbroodje

V

3.50

met pecannoten & frosting

chiapudding

G

V

6.50

met framboos, limoen
& kokosyoghurt

huisgemaakte
granola G V

5.50

met Griekse yoghurt
& vers seizoensfruit

verloren boke
kaneelsuiker G

4.50
V

met maple syrup

verloren boke
rood fruit G V

8.50

met frisse mascarponecrème

verloren boke
lemon curd G

7.00
V

met blauwe bessen & munt

3.00

met sesamzaadjes
vegetarisch

V (kan) veganistisch
G (kan) glutenvrij

glutenvrij brood + 1.00
sojayoghurt + 0.80
Allergeneninformatie?
Vraag ernaar!

KOFFIE
espresso 2.30
doppio 2.70
cortado 2.40
lungo 2.50
cappuccino 3.20

HUISGEMAAKT
vlierbloesem
limonade 3.50/4.20

klein/groot

huisgemaakte vlierbloesemsiroop,
bruiswater & limoen

citroengemberlimonade 3.50/4.20

flat white 3.40

gemberdrank van Ginger Jack met
citroenlimonade & munt

latte 3.50

perzik ijsthee 3.50/4.20

dubbel shot latte 3.90
ijs cappuccino 3.50
ijslatte 3.80

met citroen & munt

pink ijsthee 3.50/4.20
vruchten ijsthee met citroen
& rozenblaadjes

vers sinaasappelsap 3.40

THEE
white blush 3.20
witte thee

watermeloensapje 4.00
met aardbei & basilicum

detox water (suikervrij) 3.20
met citroen, sinaasappel, limoen & munt

huismengeling 3.20
zwarte thee

cava Mvsa 5.00

Moringa 3.20

gembershot 2.50

een detox kruidenthee

koudgeperste bio gemberdrank
van Ginger Jack - 5cl

bluefly 3.20
kruidenthee met citroengras

tropendroom 3.20
vruchtenthee

Orientaals roosje 3.20
Chinese groene en witte thee

verse gember 3.80
met vers sinaasappelsap,
citroen & kardemompeulen

verse munt 3.20

BEKIJK AL ONZE DRANKEN
VIA DE QR CODE

