
KOFFIE  - Onze braziliaanse bacchi’s

Espresso
Koffie (lungo)
Americano
Espresso macchiato
Cortado
Ontdekkertje
Flat white
Cappuccino
Café latte
Latte macchiato

Specials
Warme chocolademelk puur of melk

Café brûlé cappuccino met gebrande 
kaneelsuiker, zoals het beroemde dessert

Extra’s
Siroop caramel-chocola-vanille-hazelnoot

Extra espresso-shot
Slagroom
Haver / soja / décafé

de Ontdekking

2,50
2,55
2,55
2,80
2,80
2,85
3,90
3,00
3,20
3,35

dubbel

3,40
3,45
3,45
3,75
3,75

-
-

4,00
-
-

THEE - van Senza Tea uit Amsterdam

Kop thee

Pot thee ruim 3 glazen

Verkrijgbaar in de smaken:

Dutch breakfast zwart - ’gewoon’

Earl grey zwart - bergamot - blauwe korenbloem

Green chuyeqi   groen - ’zacht’

Sencha sensation  groen - citrus - gember

Jasmijn groen - jasmijnbloemen

White paradise wit - lychee - rozen - citroengras

African rooibos rooibos - theïnevrij

Refreshing rooibos  appel - citroen - theïnevrij

Star mix  steranijs - zoethout - munt - theïnevrij

Totally nuts  appel - amandelen - kaneel - theïnevrij

Verse munt en/of gember
Herfstmix sinaasappel - kruiden - kaneelstokje

Chai latte
Dirty chai (met espressoshot)

Kijk voor onze high tea’s op de achterkant!

2,80
7,50

2,80
3,40

3,20
4,00

ONTBIJT ● LUNCH ● HIGH-TEA ● BORREL

SAP & SMOOTHIES

Natuurlijk appelsap of perensap (flesje)

Uit eigen pers/blender
Verse jus d’orange

Berry boost braam - framboos -
yoghurt - banaan - gembersiroop

Smoothie van de week

TAART WAAR ALTIJD PLEK VOOR IS

Carrot cake met pecan limoen-roomkaastopping

Peer-amandeltaart
Chocoladetaart crazy wacky - sinaasappel - vegan

Wisseltaart

Minitaartje
Onderweg-cakes
Scones met jam en clotted cream

FRIS

Coca-cola (zero), fuzetea (green)

Orangina, tonic, ginger beer

Huisgemaakte ijsthee

Feestelijke soda: sinaasappel-gember  of 
lavendel-limoen-munt 

2,95

3,10

3,75

3,85

2,90

groot
4,50
4,80

4,80

3,50
3,60

0,40
0,90
0,75

-



4,20
4,20
4,00

2,40
3,75
4,25

KLEINE GASTEN vraag gerust naar ranja, kinderkoffie, boterham met jam, halve warme choco etc ☺

Vrijwel alles wordt met veel liefde vers in eigen keuken gemaakt. We werken met biologisch brood en vlees van lokale 
partners en bieden bewust veel vega(n) opties. Heb je een allergie of een verzoek? Laat het ons vooral weten!

 Kijk voor de weekgerechten op ons krijtbord 

klein
2,95
3,45

3,45

BIERTJE of BUBBELS Wij serveren alleen non-alcoholische drankjes, zoals Warsteiner pils, 

Leffe Blond, non-IPA, Weizen, picollo prosecco en non-gin-tonic. Proost!



ONTBIJT tot 12 uur

High-breakfast minimaal 2 personen                  
brood - croissants - luxe beleg - yoghurt - granola           
meerprijs mini-scrambled eggs € 1,75

Bergbeklimmersontbijt scrambled eggs -
brood - croissant - meerprijs bacon € 0,75

Brioche tosti mascarpone - stoofpeer -

caramel - amaretti

Dutch baby pancake ovenpannenkoek met       
appel & bacon of appel & amandel (15 min oventijd)

Ontbijtmuffin licht  zoete crunchy muffin -
cranberrie – walnoot - courgette - granolatopping

Croissant boter - huisgemaakte jam

pp  14,-

11,50

6

7,50

8,75

4,50  

3,15

ONTBIJT BOWLS hele dag

Bali bowl (vegan)  black rice pudding -
kokosmelk - mango - amandelen - kokos 

Yoghurt bowl griekse yoghut (soja kan ook) -
granola - fruit - walnoten - honing (of agavesiroop)

8,25

7,50

WARME LUNCH vanaf 12 uur

Gerechten gaan zo’n 15 minuten in de oven!

Aloo Cobi (curry - vegan - glutenvrij)
Bloemkool - aardappel - sesam - zacht pittige 
tomatencurry
geserveerd met koriander, kokosrijst en papadum

Pasta puglia al forno
Orechiette - tomatensaus - spinazie - parmesan -
mozzarella - geserveerd met frisse salade

SALADE BOWL  vanaf 12 uur

Linzen - zoete aardappel - komkommer -
rode biet - (vegan) feta - frambozendressing

Of probeer een broodje in saladevorm, zoals: 
peer-gorgonzola met druiven, pecannoten, brood en 

boter, of parmaham met zontomaat, parmesan, 

pittenmix, balsamico, brood en boter.

HIGH TEA vanaf 14 uur, vanaf 2 personen

Mini High tea
Scone – jam – clotted cream – 3 mini taartjes

Engelse high tea
Hartige hapjes – 4 mini taartjes - scones -
jam - clotted cream - onbeperkt thee

High tea de luxe
Flesje bubbels om te delen*- chocoladesalami - soepje                   
hartige hapjes – 4 mini taartjes - scones - jam - clotted
cream - onbeperkt thee

*Piccolo alchoholvrije prosecco. Maar een soda mag ook!

pp 9,50 

pp  19,50

pp  27,50

12,50

12,50

3,50

7,-

15,-

BROODJES hele dag

Peer-gorgonzola pecan - tomaat - balsamico

Kip Marrakesh harissa - wortelmix - amandel

Toscaanse ‘eiersalade’ tofu - truffel-olie -
broccoli - doperwt - vegan mayo - vegan

Rendang jackfruit edamame - zoetzure  
komkommer - kokos - vegan

Pita hummus rode biet - dukkah - vegan

Parmaham  zontomaat - parmesan - pittenmix -
mascarpone - kappertjes

Broodje van de week

Koreaanse tosti kimchi-kaas kimchi (kool -
wortel - paprika - bosui - radijs) - (vegan) kaas

Tosti (ham-) kaas ketchup (curry kan ook)
meerprijs ham 0,50

Croissant boter - huisgemaakte jam

7,95

8,50

7,50

7,75

7,75

8,50

6,95

6,-

3,15

de Ontdekking
ONTBIJT ● LUNCH ● HIGH-TEA ● BORREL



 Kijk voor de weekgerechten op ons krijtbord 

9,75

Tip: klein soepje bij je lunch  3,75

Tip: veel gerechten kunnen ook glutenvrij!

SOEP  vanaf 12 uur

Huisgemaakte soep met brood en boter/hummus

7,50

Vrijwel alles wordt met veel liefde vers in eigen keuken gemaakt. We werken met biologisch brood en vlees van lokale 
partners en bieden bewust veel vega(n) opties. Heb je een allergie of een verzoek? Laat het ons vooral weten!

Wel ei, geen berg? Bestel de scrambled eggs los!


