
KOUDE DRANKEN 
Sparkling Lemonade 310 ** 
Aardbei + Appel / Bloedsinaasappel
We kunnen de limonades ook zonder prik maken. 

Smoothie  400  ** 
Mango / Framboos 

Kombucha 350 ** 
Huisgemaakt, wisselende smaken. Vraag ons wat er is!

ZOET
Check voor het huidige aanbod onze cake vitrine. Alle cakes 
worden door ons zelf gemaakt. 

Bananenbrood 300

Met volkorenmeel en walnoten. 

Wentelteefjescake 300

Met appel, kaneel en de kontjes van ons zuurdesembrood.  
 
Brownie 325  **

Met pure (bean to bar) chocolade. .  

Dadelballen 175 **

Met dadels, walnoten en kokos. 
Maak er een dadelballen-party van en neem er 4 mee naar huis 
voor 600.

Kaneelbroodjes 350

Op basis van onze zuurdesemcultuur (Bobby). Met kaneel 
maar met ook kardamom.

Kaasvlinders 350

Ook op basis van onze vriend Bobby. Met Kaas en mosterd. 

** Is vegan

KOFFIE 
De laatste ronde is om 17.00
Zuivelvrij? We hebben havermelk. 

Espresso 250 
Dubbele Espresso 310 

Americano 310  

Cappuccino 300

Flat white 350  
Latte 300  
Dubbel Shot Latte 350

Iced Fizzy Americano 350

Iced Latte 350

Babyccino 150 

Ben je benieuwd welke bonen we vandaag als espresso of als filter hebben? 
Check het met ons en we vertellen graag meer! Een klein zakje bonen is bij 
ons 975 en een kilo 3350.. 

WARME DRANKEN
Thee  275 
Zwart / Oolong / Groen/ Zoethout + Lavendel / Gember

Chai Latte 350

Naar eigen kruiden recept
Met espresso? +0 75

Hot Chocolate 350 

Bean to bar chocolade uit Ecuador (kan ook vegan) 
Met espresso? +0 75
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BRUNCH
Onze keuken is open vanaf openingstijd tot 16.00. 

Yoghurt en Granola 550 *

Huisgemaakte granola, met veel noten, en kardamom. Gerserveerd met 
wat kiwi. 

Bloemkoolsoep 650 **

Lekkere lente soep dankzij de kokosroom en dragon, getopt met 
snippers amandel. 
Met een snede zuurdesembrood? + 075

Toastie Helvetica 650 *

Drie lagen zuurdesembrood met kaas, bosui en onze famous tomayo. 

Toastie Mexican 750 *

Drie lagen zuurdesembrood, met gesmolten kaas, refried beans en 
pittige pickles ernaast. Met ook tomayo? + 050

Toastie Kimchi 750 *

Drie lagen zuurdesembrood, met gesmolten kaas, kimchi 
(gefermenteerde kool) en huisgemaakte mayo.

Kleine toastie 590 *

Twee lagen zuurdesembrood met kaas en huisgemaakte mayo. 

Smoothie bowl 650 **

Met mango, kokos-yoghurt en toppings zoals; havervlokken, sesam, 
framboos, kokos en kiwi. 

* Kan vegan +075

** Is vegan

  DaggerCoffee 

WELKOM BIJ 
DAGGER COFFEE 

Dagger Coffee zijn we gestart met de insteek dat we volledig 
staan achter alles wat we doen. We zijn koffie nerds in hart 
en nieren en we vertellen je graag meer over de koffies die 

we vandaag serveren.   

We proberen ons menu zo duurzaam mogelijk samen te 
stellen. Voor ons betekent dit dat we zo veel mogelijk 

zelfmaken, een graag onze producenten kennen. Oscar is 
bijvoorbeeld een van onze koffieboeren. De kaas voor de 

kaasvlinders komt van de Doruvael boerderij in Montfoort. 
Het brood wordt in Utrecht gebakken door de Veldkeuken. 

En bijvoorbeeld de cacao-pods voor de chocolade groeien in 
Ecuador. Doordat we veel met kleine ambachtelijke bedri-

jven werken is de smaak bijzonder. Zo komen we met 
mensen in contact waar we graag door geïnspireerd 

worden. 

We proberen het gebruik van wegwerp producten te 
verminderen. Zo krijg je niet standaard een rietje bij ons 
(maar geven we het graag als je dit fijn vindt drinken), en 

stimuleren we het gebruik van herbruikbare bekers bij het 
meenemen van je koffie. We gebruiken bijvoorbeeld ook de 
kontjes van het brood om de wentelteefjes-cake te maken. 

Zo proberen we nooit eten te verspillen.  
 

Geniet van de zon, de opkomende knoppen, maar in ieder 
geval de koffie!

 

 Maandag- vrijdag 08.30 - 17.30
Bezoek ook eens onze vestiging op de Zijdebalenstraat



KOFFIE 
Espresso 250 
Dubbele Espresso 310 

Americano 310  

Cappuccino 300

Flat white 350  
Latte 300  
Dubbel Shot Latte 350

Iced Fizzy Americano 350

Iced Latte 350

Babyccino 150 

WARME DRANKEN
Thee  275 
Zwart / Oolong / Groen/ Zoethout + Lavendel / Gember

Chai Latte 350

Naar eigen kruiden recept
Met espresso? +0 75

Hot Chocolate 350 

Bean to bar chocolade uit Ecuador (kan ook vegan) 
Met espresso? +0 75

KOUDE DRANKEN 
Sparkling Lemonade 310 ** 
Aardbei + Appel / Bloedsinaasappel
We kunnen de limonades ook zonder prik maken. 

Smoothie  400  ** 
Mango / Framboos 

Kombucha 350 ** 
Huisgemaakt, wisselende smaken. Vraag ons wat er is!

BRUNCH
Onze keuken is open vanaf openingstijd tot 16.00. 

Yoghurt en Granola 550 *

Huisgemaakte granola, met veel noten, en kardamom. 
Gerserveerd met wat kiwi. 

Bloemkoolsoep 650 **

Lekkere lente soep dankzij de kokosroom en dragon, getopt 
met 
snippers amandel. 
Met een snede zuurdesembrood? + 075

Toastie Helvetica 650 *

Drie lagen zuurdesembrood met kaas, bosui en onze famous 
tomayo. 

Toastie Mexican 750 *

Drie lagen zuurdesembrood, met gesmolten kaas, refried 
beans en pittige pickles ernaast. Met ook tomayo? + 050

Toastie Kimchi 750 *

Drie lagen zuurdesembrood, met gesmolten kaas, kimchi 
(gefermenteerde kool) en huisgemaakte mayo.

Kleine toastie 590 *

Twee lagen zuurdesembrood met kaas en huisgemaakte 
mayo. 

Smoothie bowl 650 **

Met mango, kokos-yoghurt en toppings zoals; havervlokken, 
sesam, framboos, kokos en kiwi. 

* Kan vegan +075

** Is vegan


