
thee
earl grey
chai massala
gourmet kruiden 
chinese jasmĳn 
assam ananda

koffie 3
espresso 3
ristretto 3,3
cappuccino 3,4
flat white 4,1
koffie verkeerd 3,7
latte macchiato 3,7
espresso macchiato 3,2
cortado 3,2

warme chocolademelk 2,7
warme chocolademelk met
 slagroom 3,45
warme chocolademelk met
 karamel & zeezout 4
warme chocolademelk met 
espresso 3,8

zelfgemaakte limo:
 sinaasappel & citroen 4,25
 granaatappel & munt 4,25
 appel, aardbei & rozemarĳn 4,25 
 ĳsthee sinaasappel & gember 4,25

apfelschorle 4,25
rabarberschorle 4,25
kombucha framboos & citroen 5
kombucha gember & citroen 5 
ginger beer 4,5
alcoholvrĳ bier blond 4

vers sinaasappelsap
klein 3,5 / groot 7
appelsap 3,25
appel mangosap 3,5
druivensap 3,5

aardbei, framboos, 
 bramen & bosbessen 6
mango, spinazie, ananas &
 banaan 6

We maken zoveel mogelijk zelf en werken uitsluitend met 
biologische producten. Allergiën? Laat het ons weten.

melk 2,3
chocolademelk 3

zelfgemaakte
taart

plat / bruis
fles water klein 2,5
fles water groot 5,5

extra shot +1,1
slagroom +0,75
karamel +1

warme dranken
chai latte 3,1
matcha thee 3,5
matcha latte 4,5
golden milk: 
 kurkuma & kruiden
 met havermelk 3,8

kijk op het bord 
of in de vitrine

fris

water sap

smoothie

zuivel

koffie
espresso 4,25 
cappuccino 4,75 
latte 5
chocolade 5

icedfreddo

verse thee
1 smaak 3,25 2 smaken 3,75
munt, gember, citroen, sinaasappel

sencha
lapsang souchong 
granaatappel-munt 
gember-sinaasappel
rooibos

2,6

havermelk, sojamelk + 0,2 
 



lunch
brood met pastrami, augurk & mierikswortelcreme 15,5 
notenrozijnenbrood met geitenkaas & rood fruit compote 10,75       
zelfgemaakt flatbread met gemarineerde gebakken tofu,
 avocadosalsa & harissa yoghurt 13,5
brood met gerookte makreel, snijbietpesto & komkommer 15
wortelpuree met pistache pesto, citroenyoghurt & brood 8,5 
rundvleeskroketten van boerderij “Poelzicht” met 
 brood & mosterd 12,5

roerei met brood 7,5

orzosalade met rode biet, tijm, sinaasappel, nootjes & feta 8
fattoush; gegrilde groenten, croutons & harde geitenkaas 12,5
geroosterde courgette met tahin en amandelyoghurt 10,5

salade
granola & vers fruit 8
Griekse yoghurt met koffie-karamel, banaan,
 nootjes & chocola 8,5
vanille hangop met rood fruit, crumble & witte
 chocolade 9,9
gemarineerde ananas met chili & ahorn met 
 kokosyoghurt & munt 9,5

yoghurt

ontbijt
broodje gebakken ei met spek, tomaat & mayo + 
 croissant met jam 16,5
zelfgemaakt glutenvrij noten & pitten brood met 
 avocadosalsa + sojayoghurt met granola & fruit 16,5
Turks ontbijtje: eitjes in milde knoflookyoghurt, 
 chiliolie & zelfgemaakt flatbread 13,5
vegan frittata met seizoensgroenten, zongedroogde
 tomaatjes en olijven & brood 15,5
toast met avocado & gekookt eitje + 
 kokos yoghurt met in chili gemarineerde ananas 15,5
croissant met jam + notenrozijnenbrood met 
 geitenkaas 16,5

1

roerei
tomaat 1,5

spek 1,75 met aardbei en kokos 8,5
Broodpudding

+

= veganistisch alles = biologisch

gegrilde paprikasoep met muntpesto 8,5
linzen-currysoep met kokos 7,5

soep met brood

2

3

4

5

kaas 1,75

avocado 2+
+
+

inclusief koffie of thee & sap

kinder ontbijt
croissant met jam + vers fruit 9,75
broodje met roerei + vers fruit 9

1
2

inclusief sap of melk

griekse yoghurt +0,75 
soja yoghurt +1,5
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