Koffie & meer

Medium

Groot

Espresso / Koffie / Americano

2,2

2,8

Espresso macchiato

2,7

3,3

Cortado

Frisse dranken & meer

Iced Coffee, freshly blended
o
o
o

3

Flat white

3,3

Cappuccino

2,7

Latte macchiato / Caffè latte / Koffie
verkeerd
Extra shot espresso
Babychino

4

0,7

Yoghurt & fruit of groente

4

Wist je dat wij voor al onze cappuccino’s en andere melkdranken altijd verse
biologische melk gebruiken en dat al het drinkwater wordt gezuiverd?
Alle koffie’s kunnen ook cafeïnevrij worden besteld.

o
o
o
o
o
o

Mad Berries
Tropical twist
Green machine
Red veggie
Green veggie
Orange veggie

3,3

Mini Marshmallows

0,5

Slagroom

0,5

3

4

3

5

Smoothies

4

Framboos, aardbei & braam
Ananas, mango & papaya
Broccoli, selderij, spinazie, banaan & ananas
Paprika, tomaat, wortel, pastinaak & rode biet
Spinazie, brocoli, pastinaak & appel
Wortel, paprika, knolselderij & gember

4

4

Spiced Cinnamon met opgestoomde melk
Chai tea latte met een shot espresso
Thee van verse muntbladeren
Thee van vers gesneden gember

Wat dacht u van een mix van gember, munt en/of citroen
Biologische gember met
citroen, suiker & kruiden

4,5

zie ijskaart op de achterkant)

Frisdranken

Speciale thee

Chai tea latte
Dirty Chai
Verse muntthee
Verse gemberthee

3,75

Milkshakes in 8 smaken

Warme dranken & meer
Chocolademelk van echte chocolade;
Kies uit: puur, melk of witte chocolade
Ruby chocolademelk (roze chocolade)

Groot

Creamy Sweet Mokka blend
Natural (crushed ice, water & espresso)
Milk natural (crushed ice, melk &
espresso)

élk glas vers voor u geperst

0,5

Filterkoffie uit de cleverdripper

3

Medium

Iced Chai tea latte
Verse Jus d’Orange

3,8

1

Monin siroop, haver-, amandel,-, kokos- of
sojadrank

Klein

HOT
Sparkling COLD

3
3,7
3
3
3

Schulp biologisch appelsap

2,5

Coca Cola, regular of light

2,5

Green Ice tea of Ice tea sparkling

2,5

Acqua Panna (plat water)

2,5

San Pellegrino (sparkling water)

2,5

San Pellegrino BIO (Bloedsinaasappel of
Citroen)
Een lekker groot glas koude biologische melk

2,9

Verse losse thee geserveerd in de handybrew
Zwarte thee
Black mojito
Darjeeling
Earl grey
Lady earl grey
Lapsang souchong
Ceylon OP1 Shawlands
China Golden Yunnan
China Oolong Shuixian

Munt, citroen en limoenolie
Medium sterk, glad en zacht
Ceylon melange bergamotolie, citrus
limoen/citrussmaak
Gerookt boven lariks wortels
roodachtige kleur, fris en aromatisch
Kruidig en aromatisch, full-bodied
Lichte roasting smaak

Groene thee
China jasmijn
Japan bancha bio
Orange chocolate
Pink Lady
Sweet Spicy Milkshake

Intensieve bloemen en een geurige aroma
Heldere infusie, uitgebalanceerd en mild
Cacao en frisse sinaasappel met truffel
Suikerhartjes, aardbei, rozenknoppen
Kaneel, kokos, blackberry en gepofte rijst

Witte thee
China mao feng
Source of wisdom
Teardrop of peony

Felgeel infuus, lichtzoet en bloemig.
Lychee, citroengras, pioenbloemblaadjes
China Mao Feng, pioen en fijne lychee.

Rooibosthee
Honeybush original
Goeieavond thee
Rooibos bosvruchten

Traditionele Zuid-Afrikaanse thee
Kamille, citroengras, valeriaan lavendel
Fruit, aronia bes, kers

Kruidenthee
Brandnetel thee
Draken mix
Fit for the day
Kruiden chai
Woman Power

3

Gedroogde brandnetelblaadjes. Zuiverend!
Kaneel, munt, zoethout, lemon, gember

Citroengras pittige gember & sappige fruitstukjes

Appel, kamille, brandnetel, kaneel, gember

Gember, papaya, citroengras, vrouwenmantel

1,9

3,5
4,5
Thee in zakjes
3

Charge you up
Congratulations
Dreams come true
Happy Birthday
Home sweet home
Lots of love
Pretty and pure
Rise and Shine
Wish you luck
Welcome little baby
Thanks a lot
Hug in a Cup

Verfrissende, biologische groene thee met citroengras en verkwikkende maté
Biologische groene thee met lemon myrtle voor een vleugje frisheid
Ontspannende kruidenthee met kamille en rustgevende valeriaan
Heerlijke biologische kruidenthee met vlierbloesem en vanille voor een vrolijke noot.
Biologische kruidenthee met appel en vanille, geïnspireerd op huisgemaakte appeltaart
Hartverwarmende biologische kruidenthee met lavendel en lieflijke rozenblaadjes
Reinigende biologische kruidenthee met brandnetel en zoet venkelzaad
Verfrissende biologische kruidenthee met citroengras en zonnige verveine
Bemoedigende biologische kruidenthee met anijszaad en zoete appelstukjes.
Verblijdende biologische kruidenthee met venkelzaad en kalmerend anijszaad
Dankbare biologische kruidenthee met kamille en Koninklijke steranijs
Knuffelthee met organische groene thee, kaneel, kardamom, gember en venkelzaad

Stunning Sofia
Smoking Joe
Monkey’s wedding
Little green bag
Hotel d’amour
Cape Farewell
Black beauty
Chef Chaoun
Lulu’s garden
Natural high
Instant karma
Nice Nancy

Groene traditionele Chinese thee met jasmijn bloemen
Zwarte gerookte traditionele Chinese thee
Biologische Indiase thee met natuurlijke bergamot olie (FT)
Biologische groene Indiase thee (FT)
Zwarte traditionele Chinese thee met rozenblaadjes
Biologische rooibos uit Zuid-Afrika (FT)
Biologische zwarte Indiase thee, ingekocht op basis van Fair Trade (FT)
Biologische groene thee met biologisch muntblad
Traditionele Chinese thee met lychee bloesem
Biologische kamille uit Egypte
Biologische specerijenmelange met zoethout, kaneel en gember
Biologische citroen verveine uit Spanje

Lunch en ijskaart op de achterzijde

Hot food

Broodjes

Kies uit een heerlijk ambachtelijk en krokant gebakken bruin of wit zuurdesem
broodje vers uit de oven, twee bruine of witte boterhammen of twee
glutenvrije bolletjes. Heb je Coeliakie, of een andere allergie meld het ons
a.u.b. zodat wij voor jou een goede lunch kunnen bereiden.

Beemster kaas
Jong belegen beemster kaas met rucola, tomaat en komkommer

5

Oude Reypenaer kaas
Oude Reypenaer kaas met rucola en een vleugje Dijon mosterd

6

Roombrie
Roombrie met rucola, geroosterde paprika, zoete rozijnen,
walnoten en honing

6

Smashed Avocado
Smashed Avocado met een zacht gekookt eitje

7,5

Spianata romana (salami)
Licht pittige spianata romana met rucola en geroosterde paprika

6

Veggie hummus
Hummus met huis gegrilde groenten

6,5

Tonijnsalade
Huisgemaakte tonijnsalade met geroosterde paprika

7

Gerookte zalm met roomkaas
Bieslook roomkaas, gerookte zilte zalm, rucola,
kappertjes, verse dille en mosterd-dille dressing

7,5

Courgette raclette
Rucola, tomaat, pijnboompitjes en gegrilde courgette
geserveerd met een pannetje gesmolten zwitserse raclette kaas

5,5

Panini geitenkaas courgette, gegrilde zuurdesem parisienne
met geitenkaas, rucola, gegrilde courgette en rode ui

5,5

Panini brie pesto, gegrilde zuurdesem parisienne met brie,
tomaat en verse groene pesto

5,5

Tosti’s
o
o
o
o
o

van de grill Kies uit; casino wit of bruin zuurdesem
Tosti kaas
Tosti kaas, tomaat
Tosti kaas, spianata romana (salami)
Tosti kaas, tomaat en Spianata Romana

3
3,5
4
4,5

Tosti Tuna Melt, gesmolten kaas, tonijn, rode ui

5

en sambal. (eventueel ook zonder sambal)
o

Tosti Op de Weis; kaas, tomaat, sambal, rode
ui en spianata romana (salami)

7,5

Ketchup, curry of mayonaise

Salades
6,7

5
0,3

Ontbijt / Beakfast
Vers gebakken roombotercroissant uit de oven. naturel
Met jam of boter
Met kaas
Met brie
Biologische yoghurt met granola en honing
Met vers gesneden sinaasappel + 1
Hard of zacht gekookt eitje

Alle broodjes en panini’s worden geserveerd met een kleine salade

Uitgebreide salade. Maak een keuze uit
•
gerookte zalm
•
roombrie
•
gegrilde groenten
•
Tonijn

Panini spianata romana (salami), gegrilde zuurdesem
parisienne met spianata romana, kaas en tomaat

4
2

2,50

2,75
4,00
4,50

Romig ijs Op basis van kokosmelk
Caramel Ocean

Gekaramelliseerde kokosnootmelk, suiker,
vanille en zeezout

Banana Bahiana

Banaan met bourbonvanille en kokosmelk

Madagascar Matcha

Japanse matcha, bourbonvanille & limejuice

Café et Khatib

Bitterzoete Arabicakoffie met kardemom en
Bourbonvanille

Chocolate

Plantaardige chocola van kokos met
bourbonvanille en jus d’orange

2,2
2,5
3
3,5

Voor de kinderen
Kinderboterham
Twee bruine of witte boterhammen met divers beleg

Per cup, 150ml
Als milkshake
Als haver- of sojashake

Sorbet ijs op basis van fruit
Framboise Extase

24-karaats frambozen met verse sinaasappel,
limoen en citroen

Fresas del Habanero

Verse aardbei met hete Madame Jeanette en
Habanero chilipepers

Mamá Mango Maracujá

Prachtige Tommy Atkins mango met verse
maracujá (passie vrucht) en verse citrus
Boerderijs

brood + 1

Royaal melk

2,5

Royaal amandel

2,5

Vlieger (85% fruit)

1

Boerinnetje
Vanilleroom ijsje met aardbeiensaus

2

