WARME lunch
DRANKEN

KOFFIE SPECIAL! Iedere maand weer
een verrassende special. Vraag
ernaar bij de bediening.

KOFFIE'S EN SPECIALS

KOUDE DRANKEN
BOS ijsthee (perzik, limoen
gember of citroen sparkling)
FRITZ LIMO (cola, cola light,
sinaasappel, citroen of rabarber)
Kombucha met citroen
EARTH water still/sparkling
TONY'S fairtrade chocomelk
Biologische volle melk

2.95
2.95
3.85
2.95
2.85
2.85

SAPJES EN SMOOTHIES
Biologische appelsap
Glas verse jus
Strawberry sunrise smoothie
Verse jus d'orange, mango en
aardbeien
Groene smoothie
Een romige smoothie van
biologische groenten en fruit met
avocado, spinazie, mango, broccoli,
tarwegras en spirulina
Rode smoothie
Een antioxidantenbom van
biologisch fruit met acai bessen,
blauwe bessen, zwarte bessen,
bramen en hennep proteine
Veggie delight smoothie
Wortel, rode biet, gember, papaya
en selderij. Met ruim 120 gram aan
groenten een gezonde keuze!

2.95
3.50
4.95

4.95

Americano
Espresso
Espresso macchiato
Cortado
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Flat white
Karamel Special
Espresso met warme melk,
karamelsiroop, slagroom en
karameltopping
Vanille Frappuccino
Ijskoffie met melk, vanillesiroop,
slagroom en chocotopping
Iced chai (shot espresso +0.75)
Iced Matcha
Japanse groene poederthee
met kokosmelk en ijs

2.50
2.50
2.75
2.75
2.95
3.25
3.75
3.75
4.50

4.50

3.50
4.50

Liever havermelk of kokosmelk (+0.50)
Extra shot espresso (+0.75)
Siroopje of slagroom (+0.50)
4.95

4.95

Een boost nodig?
Kies voor een gembershot. Gember stimuleert
de spijsvertering, is ontstekingsremmend en
zuiverend
Gember appel shot 2.Gember shot puur 2.-

Eat, drink & be merry

Biologische thee van Clipper
Verse munt thee
Verse citroen gember thee
Verse sinaasappel, gember en
steranijs thee
Chai latte (shot espresso +0.75)
TONY'S fairtrade warme
chocomelk

2.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

TAARTJES
Vers gebakken appeltaart
Zoals appeltaart bedoeld is:
zonder zout en zonder gebruik
van kunstmatige geur-, kleur- en
smaakstoffen
Blondie
Een sticky witte
chocoladebrownie met
cranberry's
Brownie
Een crunchy brownie met
chocolade en pecannoten
Worteltaart
Worteltaart van 4 lagen met
vanille yoghurt icing, noten en
sinaasappel
Vegan taartjes
Vraag de bediening welke vegan
taartjes er op het moment zijn.
Vaak ook glutenvrij.
Proeverij van taartjes
3 verschillende stukjes taart. Om
te delen of lekker voor jezelf.

Wij bakken graag! Kijk in onze
taartvitrine welk gebak wij
vandaag hebben staan

3.95

3.50

3.50

4.25

v.a. 3.85

6.-

lunch
LUNCH
SPECIALS

ONTBIJT
Warme croissant met biologische
moestuinjam of Beemster kaas
Acaibowl met een topping van o.a.
seizoensfruit, banaan, chiazaad en
granola
Vegan yoghurt bowl met rood
fruit, kokosvlokken en granola
Avocadospread met 2
gepocheerde eitjes op toast (met
bacon of zalm + 2,50)
Uitsmijter met ham, kaas en/of
bacon

3.95
8.50

7.50
9.50

7.50

All day breakfast!

SALADES
Carpaccio salade
Vers gesneden rundercarpaccio op
een mix van jonge bladsla met
zontomaat, cherrytomaat,
pijnboompitten, kappertjes, grana
padano en truffelmayo
Gerookte kip salade
Gerookte kipfilet op een mix van
jonge bladsla met komkommer,
cherrytomaat, rode ui, avocado,
cashewnoten en truffelmayo
Quinoa bowl (vegan/vlees/vis)
Bowl met quinoa, tomaat,
komkommer, sojabonen,
sesamzaad, rode uit, kiemen en
avocado met een Oosterse
dressing (met kipfilet of zalm +2.50)
Geitenkaas salade
Verse zachte geitenkaas op een
mix van jonge bladsla met
aardbeien, pitten en zaden,
komkommer en knapperige bacon
(ook vega mogelijk)

9.50

9.50

9.50

9.50

Hummus (vegan)
Pittige hummus, avocado, mix
van pitten en zaden,
komkommer en cherrytomaat
Miss Honey
Verse geitenkaas, honing,
aardbeien en pitten en zaden
Lekker met bacon (+1.50)
Vegan burger
Malse burger met tomaat,
komkommer, rode ui, avocado
en vegan mayo
Papa Salmone
Gerookte zalm, huisgemaakte
wasabimayo, sesamzaadjes,
gekookt eitje en kappertjes
Spicy Tuna
Huisgemaakte licht pittige
tonijnsalade, rode ui,
cherrytomaat en feta
Kip Cashew
Gerookte kipfilet, cashewnoten,
kiemen, komkommer, avocado
en truffelmayo
BLT
Italiaanse bol met bacon,
gerookte kipfilet, mayonaise en
tomaat (met gebakken ei +1.50)
Florisimo
Vers gesneden rundercarpaccio,
truffelmayo, kappertjes,
zontomaat, pijnboompitten en
grana padano
Pulled Chicken
Langzaam gegaarde gekruide
kip, met coleslaw en American
cocktailsaus

Lekker met vers gebakken
brood met roomboter 2.-

7.-

Maak een keuze uit spelt,
Italiaanse bol of donker
volkoren. We hebben ook
glutenvrij brood (+1.50).

7.25

KLEINE GASTEN
9.75

8.25

7.25

7.25

Babyccino
Limonade zonder prik
Bammetje hagelslag
Bammetje jam
Bammetje kaas
Bammetje gebakken ei
Tosti met gerookte slagersham
en Beemster kaas met ketchup
of curry

Heb je een allergie? Meld
het ons. We kunnen altijd
wat lekkers maken.

7.50

7.75

7.50

Eat, drink & be merry

BROODJE VAN DE MAAND!
Vraag ernaar bij de bediening

1.50
1.50
2.75
2.75
2.75
3.50
4.85

