Menukaart
WARME DRANKEN
Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Bambuchino
Chai Latte (Celestial Seasonings thee)
Chocomel
Diverse soorten biologische thee: Pukka | Yogi |
Ayurveda | Clipper | ...
Verse thee: Munt | Citroenmelisse (zomer)
Gember/citroen | Gember/kaneel/sinaasappel | Rozenknopjes

€ 2,10
€ 2,10
€ 2,30
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,50
€ 2,10
€ 2,50
€ 2,75

KOUDE DRANKEN
Vio-Bio lemoen/citroen (soort bitter lemon)
Vlierbesbloesem icethee
Appeltroebelsap
Cola
Cola light
Cola /verse sju mix …zaliggg!
Bio-Diksap aanmaak limo
Bionade (vlierbes, sinaasappel/gember)
Moijto (0%)
Alcoholvrij bier
Roosjemarietje (appelsap, schijfjes citroen en
komkommer/ e.v. spa rood)
ChariTea* (ijsthee) green (groene thee met gember)
black (zwarte thee met citroen)
Lemonaid* (fris) Limoen | Passievrucht | Bloedsinaasappel

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,00
€ 2,75
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

* Fairtrade flesje 330 ml bio ijsthee en frisdrank van vruchtensap, 5 cent
per flesje gaat naar een non-profit organisatie. Gezoet met honing of
agavesiroop. De lemonaid met beetje rietsuiker.

Smootie kokosmelk/honing e.v. met ongebrande cashewnoten (yoghurt variant ook mogelijk)
Smootie van de dag ...mmmm!

€ 4,00
€ 4,00

ETEN
Knapperig Duits Krustchenbroodje geiten-/koeienkaas,
rucola, uitgebakken spekjes en honing
Tosti serranoham/kaas
Tosti ham/kaas
Zoete pindatosti (banaan, dadels, pindakaas,
hazelnootjes en honing)
Choco/appeltosti (chocopasta, geschaafde amandelen
met appelschijfjes)
Heerlijk stapeltorentje gezond
Boterham met pindakaas
Soep (tomaten/kokos/verse koriander)
…smeuïg tot op de bodem!

€ 4,50
€ 3,75
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 1,50
€ 4,00

ROOSJES ZOETE LEKKERNIJEN
Taart uit de oven
Koffie/thee/cappuccino en taartje
Huisgemaakte appelflapjes (zolang de voorraad strekt)
Sticky fudge caramel brownie (glutenvrij)
Noten/vruchtenreep (glutenvrij)
Hemels ijs. IJs op een stokkie, bereid in een klein atelier. Met
o.a. vers fruit en verrukkelijke, eigenzinnige smaakcombinaties

€ 3,50
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 2,75
€ 3,00

