Lunch Biologisch
salade
€ 9,50

tosti
€ 4,95

Glutenvrij +€ 0,75

brood

meergranen focaccia
€ 7,95

Brie

Geitenkaas

Brie, walnoten, komkommer,
zongedroogde tomaat en
zure ui

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

Caprese

Tempeh

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

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

Brie

Geitenkaas

Brie, walnoot en
honing-mosterdsaus

Geitenkaas, rode tapenade,
zongedroogde tomaat en
pitjes

Kringloop

Kaas € 3,50

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

met curry of ketchup
(optie )

Brie

Geitenkaas

Brie, walnoot, slablaadjes
en honing-mosterdsaus

Zachte geitenkaas, rode
tapenade, zongedroogde tomaat,
slablaadjes en kruidige pitjes

Caprese

Hamburger

Mozzarella met tomaat
en (groene/rode)
pesto naar keuze

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

Tempeh

Kipsate

Hummus, sticky tempeh,
slablaadjes en
kruidige pitjes

Kipsate, komkommer,
gebakken uitjes en atjar

Glutenvrij +€ 0,75

soep
€ 5,95

Speciaal in het weekend
Huisgemaakte soep met een vers broodje
met (kruiden)boter (glutenvrij)

Alles is
vegetarisch.
Vegan

Dr ank

& l ek k e r s Biologisch

vegan

Matcha latte
Curcuma latte
Mocha latte
Red velvet latte
Chai latte
Chocolademelk
Warm sap

warm

Koffie | dubbele koffie €3,00
€ 2,20
special
Espresso | dubbele espresso 2,60
€ 2,20
Cappuccino / latte / koffie verkeerd
€ 2,95
Alle koffie
Cappuccino klein
€ 2,35
wordt
Potje thee
€ 2,60
gemaakt van
Gember/munt thee
€ 2,95
onze eigen
Warme chocolademelk
€ 2,60
biologische
Slagroom
€ 0,60
koffiebonen.
		

koud

fruit
shake
lekkers

€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95

Onze biologische koffiebonen 1 kg

€ 16,95

Frisdrank
Gingerbeer
Kombucha
Sapjes in glas
Verse jus d’orange
Diverse smaken diksap met water
Ice Tea
Melk
Earth water

€ 2,60
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,60
€ 3,95
€ 1,00
€ 2,60
€ 1,75
€ 1,75

Smoothie/milkshake (optie

€ 4,50

)

Keuze uit: framboos, bosbes, aardbei of cranberry		

			

Bountytaart
Worteltaart/honing-walnoottaart
Cranberry cake
Appeltaart
Appel-notentaart
Monchoutaart
Boterkoek
Brownie glutenvrij
Kersenmuffin glutenvrij
Slagroom

€ 3,95
€ 3,95
€ 2,50
€ 3,75
€ 3,95
€ 3,50
€ 1,95
€ 3,25
€ 2,75
€ 0,60

Alles is
vegetarisch.
Vegan

