
ita houmous    €8.20
met ajvar, tabbouleh, gegrilde groenten en tahiniyoghurt
Broodje vegan eiersalade    €7.85
met kapperappeltjes en vegan bacon
Broodje avocado   €7.95
met gegrilde tomaatjes en een eitje 
Vegan kroket op brood    €7.80
Tosti ham en/of kaas  €5.60
Uitsmijter ham en/of kaas   €8.10Broodjes

 Tosti ham en/of kaas  €5.60

 Voordeelmenu
2 gangenmenu (voorgerecht en hoofdgerecht OF hoofdgerecht en nagerecht) €18,95

3 gangenmenu (voor- hoofd- en nagerecht) €23,95

Voorgerechten  €7.95
  Thom ka soep      

Thaise soep van kokosmelk en specerijen, limoen en jackfruit

  Vegan sashimisalade      
salade met dungesneden vegan zalm, soja-gemberdressing, 

zeewier en zwarte sesam

  Courgettinisalade     
salade van rauwe courgettespirelli, pesto en vegan 

  lemonshrimps 

  Mezze       
falafels, gegrilde groenten, houmous, ajvar en tahiniyoghurt

Nagerechten  €6.95
 

Banana-coffee coupe     
Triffle van bananencake met koffie, vegan slagroom en karamel 

Kokos en mango dessert     
Kokoskwarttaart met mangosorbet, kokossorbet en vegan slagroom 

Chocomousse     
met bosvruchtencrumble en vegan slagroom 

Hoofdgerechten  €13.95
          Vegan big tasty      

beyond meatburger op een broodje met vegan cheddar, vegan 
bacon en miso-uienjam

            Crispy cauliflowertaco’s     
soft taco’s gevuld met  bloemkoolfritters, coleslaw, avocado, 

chipotl-mayo en pineapplesalsa
            Tempehsateh   
sateh van tempeh, pindasaus, komkommeratjar, salade en friet of 

rijst naar keuze 
  Sajoer lodeh    

Indonesische groentencurry met ei, rijst en miniloempia´s
  Frietje rendang    

Indonesisch stoofvlees van rund met friet, komkommeratjar, 
emping en atjarmayonaise     

Allergisch? Vertel het ons!

 vegetarisch   veganistisch  

 noten-pindavrij   glutenvrij 

In onze keuken wordt ook gewerkt met noten en gluten.
100% sporenvrij kunnen wij daarom niet garanderen.

Extra´s
Verse frietjes met mayonaise                       €4.10
kan ook met vegan mayonaise of ketchup!
Frisse groene salade                             €3.60

Of kies een taartje uit de vitrine met 
ijs en slagroom! 



 

WARME DRANKEN
Wij gebruiken verse biologische
volle melk van Arla. 
Decafé, bambukoffie of sojamelk kost 
niets extra! 
Haver- en kokossojamelk is + € 0,25

Espresso €2.10
Dubbele espresso €3.00
Espresso macchiato €2.30
Koffie (lungo of americano) €2.30
Grote koffie €3.00
Cappuccino €2.60
Flat white €3.40
Latte macchiato €2.90
Koffie verkeerd  €2.90
Moccachino  €2.70
Irish coffee  €6.70

Extra shot espresso €0.90
Smaakje in je koffie  €0.40

Chai Latte spiced €3.10
Matcha latte  €3.10
Dirty chai (met espresso) €4.00

Thee (div. van Mr. Jones) €2.50 
Verse (kruiden)thee  €3.00
combineer zelf:
gember, kaneel, munt,
sinaasappel, citroen, steranijs

Warme chocomelk  €2.60
Vegan warme chocomelk             €3.00
Kindercappuccino  €2.10
+Slagroom  €0.60

ZOET
Wij hebben verschillende soorten 
huisgemaakt gebak en high tea. 
Zie hiervoor het taartenmenu op tafel 
of neem een kijkje in de vitrine! 

 

KOUDE DRANKEN
Frisdranken €2.60
cola, cola-light, sinas, cassis, ice tea,  
ice tea green, bitter lemon, sourcy  
rood/blauw
Fles Stella Marie Maris (0.75 L) €4.00
Biologische sappen                         €2.60
appel, appel-aardbei of peer 
Russel & Co                                       €3.25
tonic, ginger ale, ginger beer of sicilian 
lemon bitter  
Wostok €3.25
dadel-granaatappel of peer-rozemarijn
Fritz €3.25
rabarber of meloen
Caleb’s cola                                       €3.25
Vlierbloesemlimonade €2.95
met munt en citroen

HOMEMADE
Iced coffee €3.40
Iced chai €3.40
Verse jus €3.10/€3.60

Fresh flamingoshake €3.90
mango-framboos-appel
Tropical tina €3.90
mango, papaya, ananas, meloen,
kiwi, banaan, appel
Vegan milkshake €4.20
kies uit de smaken witte chocolade-     
framboos of mango-banaan

Wij hebben ook lekkere mocktails, zie 
hiervoor het cocktailmenu! 

WIJN - WIT
Airén, Verdejo en Sauvignon
blanc- Spanje
Fris, fruitig en heerlijk doordrinkbaar.  
Een echte allemansvriend, en biologisch!
€3.60 / €19.30
Grüner Veltliner – Oostenrijk
Met tonen van groene appel, witte
peper en mineraliteit. Kruidig,
sappig en biologisch!
€4.10 / €22.40

WIJN - ROOD
Tempranillo- Spanje
Uitgebalanceerd met rijp bosfruit
en kruiden, soepel maar met veel
smaak, en biologisch!
€3.60 / €19.30
Zweigelt - Oostenrijk
Elegante begeleider bij gerechten,
veel kersenfruit en bessen, laag in
tannine, en biologisch!
€4.10 / €22.40

BIER
Veltins pils tap €2.60
Wisseltap €3.90
Vedett blond €3.95
Vedett IPA / White €3.95
Duvel €4.95
La Trappe Blond of Dubbel €4.95
Karmeliet tripel €4.95
La Chouffe €4.95
Gebrouwen door Vrouwen €4.95
Bloesemblond  of Gin Weizen
Bavaria o.o% €2.50
Veltins Radler alcoholvrij €2.50

COCKTAILS
Kijk op het cocktailmenu op tafel  
of vraag er naar! 


