KOFFIE

KOUDE DRANKEN

Zuivelvrij? We hebben havermelk.

Sparkling Lemonade 310

Espresso 250
Dubbele Espresso 325
Americano 325
Cappuccino 300
Flat white 350
Latte 350
Dubbel Shot Latte 350
Filter (Aeropress) 385
Iced Fizzy Americano 350
Babyccino 150
We helpen je ook graag aan een zakje bonen voor thuis! Een klein zakje
bonen isbij ons 975 en een kilo 3350..

WARME DRANKEN
Thee 310

Zwart / Oolong / Groen/ Zoethout + Lavendel / Gember

Chai Latte 350

Naar eigen kruiden recept
Met espresso? +0 75
Met koﬃe-rum? +2 00

Hot Chocolate 350

Bean to bar chocolade uit Ecuador (kan ook vegan)
Met espresso? +0 75
Met koﬃe-rum? +2 00

Glühwein 400

Alleen in het weekend verkrijgbaar (vrijdag, zaterdag & zondag)!

Aardbei+Rozen / Appel + Peer + Kaneel
We kunnen de limonades ook zonder prik maken.

Mango, honing, kardamom smoothie 425
Framboos en chocolade milkshake 425 *
Framboos smoothie 425 *
Kombucha 350

Huisgemaakt, wisselende smaken. Vraag ons wat er is!
* Kan vegan

WELKOM IN ONS
KOFFIEPARADIJS
(IN LOCK DOWN)
Een nieuwe winter en nieuwe lockdown. Laten we het de
zoetste lock down tot nu toe maken! We zijn inmiddels
allemaal ervaringsdeskundige, dus hier komen we vast ook
weer doorheen!
Inmiddels kent iedereen de regels. Mondkapje op,
ander-halve-meter, niet komen als je corona hebt. Wel
komen als je zin hebt in koﬃe, toasties, een cakeje, behoefte
hebt om wat menselijk contact, of gewoon een bakkie troost
nodig hebt. We maken er maar (weer) het beste van!
Bedankt dat jullie ook deze lockdown weer langs komen!

DaggerCoﬀee

BRUNCH

ZOET

Onze keuken is open vanaf openingstijd tot 15.00.

De selectie is wisselend. Check voor het huidige aanbod onze cake vitrine.
Soms doen we ook extra cakes, als verassing. Alle cakes worden door ons
zelf gemaakt. Daardoor is soms ook iets uitverkocht.

Yoghurt en Granola 550 *

Huisgemaakte granola, met heel veel noten, agave en kardamom.

Erwtensoep 650 **

Snert. Goed gevuld met van alles maar natuurlijk vooral erwten. Met een
snede zuurdesembrood? + 075

Toastie Kimchi 850 *

Drie lagen zuurdesembrood met kaas, huisgemaakte kimchi, en verse
mayonaise.
Met twee gepocheerde eieren? +175.

Toastie Helvetica 650 *

Drie lagen zuurdesembrood met kaas, bosui en onze famous tomayo.
Met twee gepocheerde eieren? +175.

Çilbir 800

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

Kinder toastie 5

90 *

Twee lagen zuurdesembrood met kaas en onze famous tomayo.
* Kan vegan +0
** Is vegan

75

Worteltjescake 325

Met keﬃr-lime-icing walnoten en rozijnen (vegan).

Pistache-Tahini-Cake 325
Met ook een klein beetje nigella zaad (vegan).

Dadelballen 175

Met dadels, walnoten en kokos (vegan).
Maak er een dadelballen-party van en neem vierstuks mee naar huis voor
600.

Kaneelbroodjes 350

Op basis van onze zuurdesemcultuur (Bobby). Niet alleen met kaneel
maar met ook kardamom en een klein beetje
nootmuskaat.

Kaasvlinder 350

Ook hier is Bobby weer van de partij! We maken deze met kaas en
mosterd. Yummie!

Bananenbrood 275

Met volkorenmeel en walnoten.

Wentelteefjescake275
Met appel, kaneel en de kontjes van ons zuurdesembrood.

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

