
Kaas

Kies je saus:

brood

tosti

€ 8,95

€ 12,50

€ 4,95

€ 5,50

€ 6,95

Gezond (optie ) 

Geitenkaas

Tempeh  

Huisgemaakte soep  

Caprese

Brie

Brie

Hamburger FalafelCaprese

Kipsate Plankje 

Kringloop

Kaas, komkommer, ei, 
tomaat, sla,   
pitjes met dressing

Geitenkaas, rode pesto, 
zongedroogde tomaat 
en pitjes

Hummus, sticky  
tempeh, sla en  
pitjes

Mozzarella, tomaat en 
groene of rode pesto

Brie, walnoot,  
sla met honing- 
mosterdsaus

Brie en walnoot

met een vers broodje met kruidenboter. 
Zie toonbank voor het aanbod.

Hamburger, augurk, 
gebakken uien, mayo,  
curry en sla

Open belegde 
volk. pita, hummus, 
groentjes, zure ui,  
pitjes en knofl. saus

Mozzarella, tomaat,  
sla, pitjes en groene  
of rode pesto

Kipsate, komkommer, 
gebakken uitjes  
en atjar

Brood met  
verschillende dipjes

Kaas, Italiaanse saus, 
rode ui, paprika en  
kruiden (optie  )

salade

Lunch Biologisch
Brie Geitenkaas

Geitenkaas

Caprese Tempeh  

Brie, walnoot, zure 
ui, komkommer en 
zongedroogde tomaat

Geitenkaas, komkommer,  
zongedroogde tomaat,  
olijven, zure ui en pitjes

(optie  ) 

- Curry  
- Ketchup 
- Honing-mosterd

Zachte geitenkaas,  
rode pesto, zongedr. 
tomaat, sla en pitjes

Mozzarella, 
komkommer, zure ui, 
pesto, tomaat en pitjes

Tempeh, komkommer,  
zongedroogde tomaat, 
augurk, olijven, zure ui 
hummus, en pitjes

soep
€ 6,95

Alles is 
vegetarisch

   Vegan

Glutenvrij +€ 0,75

Glutenvrij +€ 0,75

Glutenvrij +€ 0,75

Glutenvrij +€ 0,75

meergranen 
focaccia  

meergranen 
focaccia  

met broodje

met broodje

Kies je dressing:
- Lien-Dressing 
- Balsamico  
- Honing-mosterd



Bonen

Oatly

Decafé

Onze koffie  

wordt gemaakt 

van onze eigen  

biologische  

koffiebonen

Havermelk voor 

dezelfde prijs

Onze koffies 

kunnen ook 

decafé bereid 

worden

Drank  &  l ek ker s
vegan

warm

koud

fruit  
shake

lekkers

Matcha latte    € 3,50  
Curcuma latte   € 3,50  
Mocha latte  € 3,50  
Red velvet latte   € 3,50  
Chai latte   € 3,50  
Chocolademelk   € 3,50  
Warm sap met gember en sinaasappel  € 3,50  
  

Koffie    € 2,30  
Espresso    € 2,30  
Cappuccino / latte / koffie verkeerd € 3,50  
Cappuccino klein   € 2,75
Flat white   € 3,50 
Potje thee   € 2,95
Potje thee groot (2 personen)   € 4,95
Verse gember of verse munt thee  € 2,95 
Warme chocolademelk € 2,95  
Slagroom (  optie )   € 0,60  

Onze biologische 

koffiebonen

1 kg    -   € 16,95

Frisdrank   € 2,75  
Gingerbeer   € 2,95  
Kombucha   € 3,50  
Ice Tea   € 2,60
Schulp sapjes   € 2,75
Earth water    € 1,75  
Verse jus d’orange  € 3,95  
Diverse smaken diksap met water € 1,25  

Smoothie met jus en fruit € 4,95
Milkshake met melk, ijs en fruit (  optie )  € 4,95  
   

Keuze uit: bosbes, 

framboos, aardbei  

of cranberry 

Kersenmuffin     glutenvrij  € 2,75  
Kokosmakroon     glutenvrij € 2,75
Bountytaart   glutenvrij  € 4,25
Appeltaart    € 3,95
Appel-notentaart     € 4,25
Worteltaart   € 4,25
Cranberry cake    € 2,75  
Banaan walnoot chococake  € 2,75  
Slagroom  optie   € 0,60
Honing-walnoottaart € 3,95
Cheesecake  € 4,25  
Monchoutaart  € 3,95  
Boterkoek   € 2,25

Voor actueel 
aanbod van  
het lekkers, 
zie toonbank 

Biologisch

Alles is 
vegetarisch

   Vegan


