
SOEP
Bästa soppa  500 
Bietensoep met dille en yoghurt
 (met een sneetje brood  +0.75 ) 

ZOET
Alle cakes (en de yoghurt!) zijn huisgemaakt!  

Bananabread 275 

Met walnoten en volkorenmeel 

Wentelteefjescake 275 

Met bosvruchtenjam door de cake

Carrotcake 300 

Met kaffirlime-mascarpone-icing

Granola bar 300 

Chai coco cake 275 

Met chai kruiden en kokos 

Vegan choco cookie 175 

Met hazelnoten en pure chocolade (vegan) 

Dadelbal 175 

Met walnoten, kokos en dadels (vegan) 

Yoghurt, Kardamom, granola and honing 300

 (grote potie + 2.00) 

 

LUNCH
Al het brood wat wij gebruiken is het zuurdesem brood van 
Broei-Bakkerij. Alle toasties kunnen ook vegan gemaakt worden ( +0.75)

TOASTIES
Alle toasties hebben drie laagjes brood. Alle dipjes en spreads 
zijn huisgemaakt

Dutchess 475

Toastie: kaas met mayonaise dip 
 
Helvetica Neue 500

Toastie: kaas, bosui en smokey tomayo dip

Hawaiian Kimchi  650 
Toastie: kaas, ananas kimchi  met mayonaise dip

Mexican  650 
Toastie: kaas, refried beans met smokey tomayo dip 

Dionysos  650 
Toastie: Paddestoelenspread met noten,  truffelolie en bosuitjes 
met balsamico dip

SANDWICHES
Alle sandwiches hebben twee sneetjes brood. Alle dipjes en spreads 
zijn huisgemaakt. 

Bello burger  750 
Sandwich: Gegrilde portobello (met noten, knoflook en olijfolie) en sla

Ce n'est pas un œuf  650 
Sandwich: Eiersalade met dille, kappertjes en sla 

Huevos Rancheros  650 
Sandwich: refried beans, ei en avocado



Dagger Coffee
Europalaan 500 
3526KS Utrecht
@daggercoffee 

www.daggercoffee.nl  

KOFFIE 
Alle koffiebonen voor de espresso varianten branden we zelf. Voor 
meer informatie over de bonen kan je op onze website kijken. De 
melk die we gebruiken komt van duurzame boeren en onze 
plantaardige melk optie is havermelk. 

Dubbele espresso 275 

Americano 275 

Filter coffee 300

Cappuccino 275 
Flat white 325 
Latte 300 
Dubbel shot latte 350

NIET KOFFIE
Dagger’s Chai Latte 325

(Extra: shot espresso  +0 75 )

Warme chocomelk 325 

Chocolade van Single origin chocolade 
(Extra: shot espresso  +0 75 )
 
Thee  275 
(kies uit: Zwarte / Oolong / Groene / zoethout met lavendel / gember/ rozenblend )

KOUDE DRANKEN 
Sparkling Lemonade 250 
Kies uit: mango of blauwe bes 

Mango, Banaaan & kokos Smoothie (vegan)  350 

Forest Fruit, Yoghurt & Honey Smoothie  350 

Framboos + peer sap 350

Kombucha 300 
Huisgemaakt met een blend van onze verschillende thee

Bestelling zelf ophalen? Bel dan met onze bestellijn 
06 33 02 61 58

Bestelling laten bezorgen? Bestel dan via thuisbezorgd!


