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KOFFIE              Extra’s (+ €0,50) 
Café Lungo   € 2,65    Latte Macchiato        € 3,50         Sojamelk  
Cappuccino   € 3,00        Latte Caramel          € 4,20         Kokosmelk 
Espresso      € 2,65    Cortado          € 2,95         Havermelk 
Ristretto   € 2,65    Espresso Macchiato € 2,95         Amandelmelk 
Doppio        € 3,55    Cafe au Lait         € 3,50        Caramelsiroop 
Flat White   € 4,15    Babyccino         € 1,50        Chocoladesiroop   
                         Slagroom 
THEE 
Thee plateau                 € 3,00  Kaneel, rozemarijn & sinaasappel  € 3,25         
Verse gember           € 3,00 Steranijs & gember         € 3,25 
Verse munt           € 3,00  Gember, munt, sinaasappel           € 3,25 
       
OVERIG         
Warme chocolademelk € 3,00   
Matcha latte                 € 3,75 
Chai latte    € 3,75 
 
FRISDRANKEN 
Coca Cola            € 2,60           Limonade         € 1,50 
Ginger beer                   € 2,95            Water plat/bruisend           € 2,50 
Ice tea    € 2,60           Water plat/bruisend groot  € 7,00 
Ice tea green   € 2,60            

 
SHAKES, SAPPEN EN SMOOTHIES 
Recovery shake  € 5,95  Orange boost                 € 4,95 
Espresso, vanille eiwitten,    Wortel, gember en verse 
banaan, en kokosmelk.                    jus d’orange. 
Pink smoothie  € 4,50  Detox juice       € 5,95 
Aardbei, banaan en yoghurt.   Andijvie, spinazie, peer,  
Yellow sunshine € 4,95  mango, munt & appelsap 
Mango, passievrucht, banaan    
en kokoswater.     Verse jus d’orange        € 4,00 
Avocado dream € 5,95  Gembershot      € 3,50 
Avocado, appel & amandelmelk  
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BOWLS   
 
Acai bowl    € 9,95   Havermout bowl € 6,25 
Met gepoft spelt, chiazaad,            Met kokosmelk, blauwe bessen,  
kokosvlokken en vers fruit.            appel en lijnzaad. 
 
Mango bowl  € 8,95   Yoghurt bowl   € 6,95 
Met huisgemaakte granola, vers fruit          Met huisgemaakte granola en  
en kokosvlokken.              vers fruit (Soja yoghurt + €0,50). 
 
Kwark          € 5,95 
Met aardbeien en huisgemaakte granola. 
 
TOAST (Keuze uit wit zuurdesem of bruin jutters brood) 
 
Toast zalm  € 9,95           Toast avocado  € 9,95 
Gerookte zalm, creme fraiche,            Avocado, alfalfa, feta, 
bieslook en tuinkers.             zwarte en witte sesamzaadjes. 
 
Club sandwich          € 9,95           Toast zalm & ei  € 12,95 
Kipfilet, uitgebakken spek,             Gerookte zalm, gebakken ei, 
sla melange, komkommer,            sla melange, geroosterde tomaten           
tomaat & pesto mayonaise.            sesamzaadjes & truffelmayonaise 
 
Toast carpaccio € 10,95           Rundvleeskroketten  € 7,95 
Rucola sla, geroosterde tomaten           Twee rundvleeskroketten met 
parmezaanse kaas, pijnboompitten    grove mosterd & mayonaise. 
truffelmayonaise en groene pesto. 
 
 
SALADES (Keuze uit wit zuurdesem of bruin jutters brood) 
 
Kip    € 11,95     Zalm   € 13,95 
Gerookte kip, avocado, croutons, olijven,     Gerookte zalm, avocado, olijven 
feta, granaatappelpitten, geroosterde         geroosterde tomaten, sesamzaad 
tomaten, honingmosterd saus en   gebakken spek, truffelmayonaise  
brood.       en brood. 
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Croissant        € 2,00  
Croissant kaas  € 2,75 
Croissant jam & boter € 2,75
                   

     
 

 
 
 
PANINI’S 
 
Veggie panini  € 5,95           Italiaanse panini € 6,95 
Mozarrella, groene pesto, tomaat,           Mozarrella, rode pesto, salami, 
pijnboompitten en basilicum.            tomaat en Italiaanse kruiden. 
 
 
Boon plank  € 12,00 
Een toast gezond of avocado, gekookt ei kwark met aardbeien 
en huisgemaakte granola en een verse jus d’orange. 
 
 
 
 
 
 
BITES 
 
Vers fruit    € 3,95 
Olijven    € 2,75 
Bitterballen   € 5,95 
Butterfly garnalen  € 5,95 

Nacho’s    € 6,75 
Met guacamole en souer cream. 
 
Borrelplank   € 13,95 
Kaasblokjes, olijven, worst, broodjes met pestomayonaise, brie, naturel chips, 
bitterballen en geroosterde tomaten. 
 
Borrelplank luxe   € 25,00 
Kaasblokjes, olijven, worst, broodjes met pestomayonaise, brie, naturel chips, 
geroosterde tomaten, gerookte zalm, bitterballen, butterfly garnalen. 
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WIJNEN 
 
Custoza DOC Soraighe       Elysee Viognier 
Glas € 5,50  -  Fles € 26,50      Glas € 5,50  -  Fles € 26,50 
Deze geurige droge witte wijn heeft     Een sappige, volle witte wijn met  
in het aroma tonen van rijp wit fruit      zachte tonen van tropisch  
en appel. De frisse, sappige smaak      fruit en bloemen.  
blijft aangenaam lang na hangen.      
 
Ultima rosé              Emendis Cava 
Glas € 5,50  -  Fles € 26,50      Glas € 6,50 - Fles € 32,50 
Deze verfrissende rosé is vol van smaak       Deze cava heeft een heerlijke  
met uitnodigende geuren van rood fruit       neus van zachte houttoetsen  
en mediterrane kruidigheid.       vermengd met amandel, citrus, 
          laurier en zoete mandarijn.  
Chemin de la pinède  
Glas € 5,50  -  Fles € 26,50  
Rode wijn met een krachtige aanzet, 
wat kersachtig fruit en kruidige aroma’s 
van de syrah druiven. 
 
 
BIEREN         LIKEUREN 
 
Desperado    € 4,50     Baileys   € 3,50 
Heineken   € 3,50     Grand marnier  € 3,50 

     Disaronno  € 3,50 
Non-alcohol cocktails 
Spiced lemon & rose   € 4,50 
Floral orange & ginger     € 4,50 
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ONTBIJTBOXEN (Graag van te voren bestellen) 
 
Ontbijtbox €15 : 
 

• Twee broodjes 
• Beleg 
• Croissant met jam & boter 
• Vers fruit 
• Een verse jus d’orange 
• Een koffie/thee naar keuze 

 
Ontbijtbox deluxe €25 
 

• Diverse broodjes 
• Beleg 
• Belegd broodje 
• Croissant met jam & boter 
• Taart 
• Vers fruit 
• Verse jus d’orange 
• Een koffie/thee naar keuze 

 
 
 
HIGHTEA (Alleen op reservering) 
 
Dat wij ook een High Tea* arrangement hebben (€ 25,00 p.p.) 
Deze bestaat uit: 

• Verschillende heerlijke zoetigheden zoals macarons, cupcakes, 
taarten & scones. 

• Diverse belegde broodjes. 
• Een verse jus d’orange of prosecco. 
• Onbeperkt thee. 
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