
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) €19,90
3 gangenmenu (voor- hoofd- en nagerecht)    €23,95

Voorgerechten  €7.95
Thom ka soep      
Thaise soep van kokosmelk, specerijen, koriander, limoen en 
jackfruit

Gerookte bietencarpaccio      
dungesneden gerookte rode biet, vegan zalm en 
mieriksworteldressing

Mini springrolls     
vegan loempiaatjes met soja-gemberdip en chilisaus 

Mezze       
falafels, gegrilde groenten, houmous, ajvar en tahiniyoghurt

Vegan lemonshrimps       
met mangochutney

Nagerechten  €4.95
 

Vegan pannacotta met bosvruchten     

Affogato    
roomijs met espresso, karamel en slagroom

Vegan chocomousse met kersen     
en vegan slagroom

Hoofdgerechten  €14.95
Vegan big tasty      
beyond meatburger op een broodje met vegan cheddar, vegan 
bacon en miso-uienjam

Indian parsnipdahl     
Indiase gele linzen- en pastinaakcurry, met papadum, 
mangochutney en salade 

Udonnoodles in misosaus     of  
met paddenstoelen, bimi, paksoi (en een gekookt eitje)

Vegan moussaka      
ovenschotel van aubergine, bonengehakt in tomatensaus, vegan 
parmezaan met Griekse salade

(Jackfruit) rendang     of 
Indonesische stoof van rundvlees OF jackfruit, met rijst en atjar    

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.

Frietjes                                                            €4.10
met (vegan) mayonaise of ketchup!
Frisse groene salade                   €3.60
Vegan bitterballen                             €7.20
Rijst                                                  €3.60

 

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



 

WARME DRANKEN
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

Decafé of bambukoffie €0.40
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
stel zelf samen, kies uit:
gember, kaneel, munt,
sinaasappel, citroen, steranijs

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

Wij gebruiken voor onze melkdranken 
verse biologische volle melk van Arla. 
Op verzoek hebben wij ook 
plantaardige melk: sojamelk (gratis) of 
haver- en kokossojamelk (+ € 0,40)

KOUDE DRANKEN
Frisdranken €2.60
pepsi, pepsi light, sinas, ice tea,  
ice tea green, sourcy rood/blauw
Biologische sappen                         €2.60
appel, appel-aardbei of peer 
Russel & Co                                       €3.25
tonic, ginger ale, ginger beer of sicilian
lemon bitter

 

HOMEMADE
Iced coffee €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

LEMONADES
Vlierbloesem €2.95
met munt en citroen
Mango & gember €2.95
Citroen €2.95
met munt en citroen
Arabische amandel €2.95
met munt en citroen
Komkommer &gember €2.95
met munt
Hibiscus & kaneel €2.95

 

HOT LEMONADES
onze warme limonades worden vers voor 
je bereid met heet water. 

Citroen, gember & sinaasappel €2.95
Citrus, kersen &kaneel €2.95
Appel, kaneel & steranijs €2.95

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
Vedett blond €3.95
Vedett White €3.95
Vedett IPA  €3.95
La Trappe Dubbel €4.95
Karmeliet tripel €4.95
Bavaria o.o% €2.50
Veltins Radler alcoholvrij €2.50


