COFFEE

KOUDE DRANKEN

Zuivelvrij? We hebben havermelk.

Sparkling Lemonade 275

Espresso 225
Dubbele Espresso 275
Americano 275
Cappuccino 275
Flat white 325
Latte 300
Dubbel Shot Latte 350
Filter (Aeropress) 350
Iced Latte 350
Iced Fizzy Americano 325
We wisselen regelmatig van bonen. Ben je benieuwd welke bonen we
vandaag als espresso of als ﬁlter hebben? Check het even met ons en we
vertellen graag meer! We helpen je ook graag aan een zakje bonen voor
thuis!

WARME DRANKEN*
*Alles behalve koﬃe

Thee 275

Zwart / Oolong / Groen/ Zoethout +Lavendel / Gember

Chai Latte 325

Naar eigen recept!
Met espresso? +0 75**

Hot Chocolate 325

Bean to bar chocolade uit Peru (vegan option)
Met espresso? +0 75**

**Oeps... Toch wel koﬃe

Aardbei+Rozen / Appel+ Peer+Kaneel / Rabarber+Anijs

Banaan, kaneel, kardamom, yoghurt smoothie 400
Aardbei en munt smoothie 400
Kombucha 300

Huisgemaakt, wisselende smaken. Vraag ons wat er is!

18+ DRANKEN
Witte wijn 500

Natuurwijn bestaande uit 80% Grenache blanc, aangevuld
met Clairette en Bourboulenc uit Côtes du Rhône. Super
lekker op verschillende temperaturen. Dus drink rustig.

Rode wijn 500

Sappige Pinot noir uit Touraine, wordt koud geserveerd.
Complexe natuurwijn, maar ook licht en zomers.

Cider 1250

Wilde cider van Elegast. Alleen per ﬂes, 75cl om te delen (of
natuurlijk niet!).

Wahoo IPA 380

Tropische IPA van de kromme haring. Een beetje zoet en niet
te bitter.

Dusky Mosaic Amarillo Sour Session 380

Lekker licht biertje, zeer verfrissend. Zo’n leuk biertje, dat het
vernoemd is naar een dolﬁjn. Gebrouwen door de Krommeharing.

LUNCH

Onze lunch keuken is open tot 15.00

ZOET

Geitenkaas-necarine toast 800

Dikke zuurdesem snede met dikke plak geitenkaas, gegrilde nectarine en
een swoosh van bietjes. Zomer op een broodje.

De selectie is wisselend dit is een kleine greep. Check voor het
huidige aanbod onze cake vitrine. Alle cakes worden door ons
zelf gemaakt. Daardoor is soms ook iets uitverkocht. Binnen
kort wat te vieren en wil je een hele cake mee naar huis? Vraag
naar de mogelijkheden.

Toastie Helvetica 550

Bananenbrood 275

Drie lagen zuurdesembrood met kaas, bosui en onze famous tomayo
(kan ook vegan! +0,75)

Met volkorenmeel en walnoten

Çilbir 800

Met maanzaad (vegan)

Beter bekend als “Turkish Eggs”. Met gepocheerde eieren, yoghurt, dille
en chili olie. Uiteraard met een sneetje getoast zuurdesembrood.

Yoghurt en Granola 450

Huisgemaakte granola, met heel veel noten, agave en kardamom
(kan ook vegan! +0,75)

Groene Gazpacho 575

Op basis van komkommer, met ook stukjes komkommer. Met een
eetbare bloem en sesamzaadjes. (kan met sneetje brood? +0 75) (vegan)

SNACKS

Snack zijn beschikbaar tot de laatste ronde

Festini peer 125

Voor de nodige afkoeling.

Kaasplankje 850

Met drie verschilende kazen uit het groene hart, dadelbrood, nootjes en
druiven. Met sneetje brood? +0 75

Schaaltje nootjes 250

Keuze uit gerookte amandelen of wasabi mix.

Chocolade proefplankje 750

Met drie verschilende bean to bar chocolades, gedroogde vijgen,
hazelnoten, gedroogde banaan en zout.

Citroencake 275

Chai kokos cake 275
Met chai kruiden en kokos

Brownie 325
Met pure (bean to bar) chocolade (vegan)

Dadelballen 175

Met dadels, walnoten en kokos (vegan)

Kaneelbroodjes 350

Op basis van zuurdesem

Leuk dat je bij ons langs komt!

Zou je deze QR-code kunnen
scannen om je te registreren?
Als je wilt roken vragen we je
om naar de vecht te lopen,
daar kan je met mooi uitzicht
over de reling roken. Kom je
binnen om te betalen of om
naar de WC te gaan? Zou je
dan weer je mondkapje op
willen zetten en uiteraard ook
afstand houden.

Geniet van de zon, de regen of
in ieder geval de koﬃe!

