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

7.5

G

met jonge kaas, gerookt spek,
bieslookmayonaise & spiegelei

spiegelei*

3.5

3.5

+ spek 1.00

toast champignon

G

V

6

met peterselie, look, Parmezaanse kaas,
lente-ui & tuinkers
+ spek 1.00

toast geitenkaas

G

7

met huisgemaakte vijgenchutney,
tijm, pistache, appel, honing & tuinkers
+ spek 1.00
*onze eiergerechten worden zonder
brood geserveerd, toch graag brood?

broodplankje
klein (1 pers)

G

G

6.5

V

met amandelmelk, chai cardamom,
peer & gekarameliseerde amandelen

+ spek 1.00

roerei*

havermout

1/2

groot (2 à 3 pers)

huisgemaakte
granola G V

met Griekse yoghurt & seizoensfruit

verloren boke
kaneelsuiker G

4.5
V

met maple syrup

verloren boke
Nutella G

6.5

met banaan & geroosterde hazelnoten

verloren boke
appel G V

8.5

gebakken appeltjes met kaneelsuiker,
rozijntjes, amandelschilfers
& opgeklopte room

banana pancakes

V

9.5

met huisgemaakte gekruide karamel,
pecannoten & banaan

vegetarisch

V (kan) veganistisch
G (kan) glutenvrij

6.5

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

KOFFIE
espresso 2.30
doppio 2.70
cortado 2.40
lungo 2.50

HUISGEMAAKT
appel venkel
limonade

flat white 3.40
latte 3.50
dubbel shot latte 3.90

3.20/3.90

huisgemaakte venkelsiroop,
Lembi appelsap, bruiswater & citroen

herfstlimonade
cappuccino 3.20

klein/groot

3.50/4.20

met pompelmoessap, vlierbloesem,
bruiswater, citroen & tijm

citroengemberlimonade

3.50/4.20

citroenlimonade met gemberdrank van
Ginger Jack & munt

oranjebloesem ijsthee 3.20/3.90

THEE
huismengeling

met zwarte thee, sinaasappel & munt

pink ijsthee

3.50/4.20

vruchten ijsthee met citroen
& rozenblaadjes

zwarte thee

vers sinaasappelsap

3.40

White blush 3.20

detox water (suikervrij)

3.20

witte thee

Moringa 3.20

met pompelmoes, citroen, sinaasappel,
limoen & munt

een detox kruidenthee

pittige rooibos 3.20

cava Mvsa

5.00

bluefly 3.20

gembershot

2.50

kruidenthee met citroengras

tropendroom 3.20

koudgeperste bio gemberdrank
van Ginger Jack uit Lier - 5cl

vruchtenthee

Orientaals roosje 3.20
Chinese groene en witte thee

verse gember kurkuma 3.80
met kaneel, citroen & honing

verse gember 3.80
met vers sinaasappelsap,
citroen & kardemompeulen

verse munt 3.20

BEKIJK AL ONZE DRANKEN
VIA DE QR CODE

