DRANKEN
Koffie

Thee

Espresso 		
2.60
Dubbele Espresso		
3.20
Espresso Macchiato 		
2.80
Long Black			2.60
Filterkoffie
		
4.25
Cappuccino 		
3.25
Flat White 		
3.85
Koffie Verkeerd
		
3.50
Latte Macchiato 		
3.50
Cortado 		
		
2.80
Maple Cinnamon Latte 		
4.50
Mokka Latte
		
4.75

Thee 		
Gember of verse munt		

Upgrade YOUR drink!
Plantaardig + 0.60
Haver-/Amandel-/Kokosmelk
Monin siropen + 0.60
Vanille/Karamel/Kaneel
Slagroom + 0.60

Warme chocolademelk 		
Chocolademelk van parels		
Puur, melk of witte chocolade
Chai Latte			

3.00
3.75
4.00

Optie: dirty chai + 0.70

smoothies optie: VEGAN
Spicy Strawberry
Aarbei, limoen, munt
en chai kruiden

4.25

super sappen

5.25

Red Piña
Appel, ananas en aardbei

overige warme dranken

Mango Lassi
Mango, honing, kardemom
en (kokos)yoghurt

Sweet Popeye
Spinazie, basilicum,
witte druiven en ananas

Classic IJskoffie 		

4.00

Verse ijsthee
		
Vanilla Grey of Mango Lime

4.25

Carrot Zinger
Wortel, gember en citroen

Mocktails
Rose & Mary			
Rozen, citroen en rozemarijn

4.00

koude dranken

Lemon Spritzer			
Citroen, basilicum en limoen

4.00

Virgin Cranberry Mojito		
Cranberry, munt en sinaasappel

5.00

Maté 				

4.00

Blueberry Kombucha 		

4.50

Yuzu Kombucha 			

4.50

Lemon Mama 			

3.75

Passion Mama 			

3.75

Gingerbeer 			

4.25

Pink Grapefruit 			
Chaudfontaine rood 		

high tea

Smeuïge carrotcake			
Met icing, kokos en walnoot

4.50

Warme appeltaart			
Iedere dag weer warm uit de oven

4.50

Banana bread VEGAN			

4.50

Taart van het moment
Vraag het ons of neem een kijkje bij de bar
3.25

Brownie #glutenvrij			

3.95

Alcoholvrij
Gooisch licht 			

4.75

4.50

Vandestreek Playground IPA

4.75

3.10

Pas du Tout (twee glazen)

8.00

Minikaart Voor de kleine bezoekers

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.
17.50

Powerbar				
Quinoa crunch of cashew coconut

YOUR SPECIALS

5.25

Blue Banana
Banaan, blauwe bessen,
kokos en chiazaad

Zoetigheid

Your Coffee style met pecannoten

2.75
3.25

Jus d’orange			

eten
Kids croissant met jam 		
2.50
Kids pancakes 			6.00
3 stuks met vers fruit en stroop
Kids fruit 				1.50
Broodje 					2.75
Pindakaas - hummus - jam - appelstroop

drinken
Kids limo
Appelsap
		
Beker (plantaardige) melk
Babyccino 		

1.10
3.10
1.50
1.50

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

6.00

Smoothie bowl Peanut VEGAN
Pindakaas, banaan, cacao
en amandelmelk

7.50

American banana spelt pancakes
Banaan & chocolade of vers fruit,
witte chocolade en rood fruit coulis

6.00

Overnight oats 			
Wekelijks wisselende topping

5.00

Croissant met jam 		

2.50

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

7.50
Vers fruit			 3.00
Gekookt eitje			

broodjes

1.00

Your breakfast platter
Koffie of thee, boterham naar
keuze, aardbeienjam,
jus d’orange, croissant,
roomboter, kleine granola
en roerei met kaas
15.00

Voor erbij

salade & soep

Keuze uit wit, veelgranen of glutenvrij

Buddha bowl optie: VEGAN
12.25
Avocado, hummus, zaden, groenten, zwarte bonen,
maïs, cherrytomaat en limoen-korianderdressing

Levant VEGAN					
Hummus, slamelange, pijnboompitten, courgette,
avocado en paprika

9.50

Gooische pikant 				
Oude kaas, rucola, vijgenjam en walnoten

9.50

Salade van het moment 			
Vraag ernaar bij de bediening

12.25

Smashed avocado				
Met fetakaas, chili flakes, alfalfa, zachtgekookt ei,
rucola, cherrytomaat en balsamicostroop

9.75

Soep van de dag
			
Vraag ernaar bij de bediening

7.25

Optie: kip + 1.75

Serranoham					
9.75
Met roomkaas, kruidenolie, zongedroogde tomaat,
olijven, parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola
Tuna
					
Tonijnsalade, zoetzure komkommer, rode ui, appel
en een zachtgekookt ei

9.75

Halloumi burger 				
Gebakken halloumi, avocado, harissa, veldsla en
granaatappel op zacht brioche brood

9.75

Gerecht van het moment
Vraag ernaar bij de bediening
Liever een salade dan een broodje? + 3.25

Let’s go Mexican
			
Schaal nacho’s met jalapeño, rode ui, paprika
en gesmolten kaas uit de oven met dip

9.50

Optie: extra kaas +0.50

Loaded hummus VEGAN				
Met flatbread en groenten om te dippen

9.75		

Olijven 					
Gemarineerde olijven van Het Olijvenhuis

2.50

eiergerechten
Omelet		
		
		
Met slagers achterham, verse peterselie, bieslook,
dragon en geraspte oude kaas
Op wit of veelgranen brood

9.25

Scrambled eggs
			
9.50
Met gegrilde groene asperges, gepofte cherrytomaat,
basilicum en pijnboompitten
Op wit of veelgranen brood
Eggs benedict			
		
9.50
Gepocheerde eieren met avocado, hollandaisesaus
en fijn gesneden bieslook op zacht brioche brood
Optie: gerookte zalm of ham +1.75

Liever glutenvrij brood? Geen probleem!

Vegetarisch

VEGAN

Zwanger-proof

