

de Ontdekking
ONTBIJT ● LUNCH ● HIGH-TEA

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!

KOFFIE & THEE – in alle varianten

BROODJES Biologisch meergranen broodje

KOFFIE Espresso / koffie / americano /
espresso macchiato / cortado / flat white /
cappuccino / café latte / latte macchiato

Halloumi grilkaas –gegrilde groenten - tzaziki -

7,75

Java pulled chicken warm - pindasaus -

8,25

pittenmix

Atjar - seroendeng

THEE Dutch breakfast / earl grey / green
chuyeqi / sencha sensation / jasmijn / white
paradise / rooibos / star mix / totally nuts

Parisienne ‘eier’salade tofu - haricots verts -

7,25
doperwt - olijf - tomaat – dragon-mosterdmayo (vegan)

Paté Ve-Cannes spread (zontomaat - witte

7,25

Koreaanse tosti kimchi-kaas kimchi (kool -

6,95

3,50

Tosti kaas ketchup (curry kan ook)

5,50

3,50

Broodje van de week

0,40

SOEP
Huisgemaakte soep met brood en boter

Specials
Warme chocolademelk puur of melk -

bonen - ui - knoflook - kruiden) - augurk (vegan)
3,50

lekker met een shot espresso erin! (+0,80)
IJskoffie 2 shots espresso, vleugje gecondenseerde melk, niet te zoet, lekker romig
Café brûlé cappuccino met gebrande
kaneelsuiker, zoals het beroemde dessert

Extra’s
Siroop caramel-chocola-vanille-hazelnoot
Extra espresso-shot
Haver / soja / halfvolle melk / décafé

wortel - paprika - bosui - radijs - vissaus) - kaas

0,80
-

Natuurlijk appelsap / perensap (flesje)

2,85

klein

groot

2,95

4,60

3,25

4,80

ONTBIJT 9 - 12 uur
Croissant boter - huisgemaakte jam

2,80

Yoghurt bowl griekse yoghurt - granola - fruit -

7,-

Of ontbijt met scones of een lekker broodje!
TAART WAAR ALTIJD PLEK VOOR IS
Carrot cake pecannoten – roomkaastopping
Crazy wacky chocola – sinaasappel - kokos
Blueberry cheesecake glutenvrij
Setje scones abrikoos - krent - anijszaad- jam
Ieniemienies mini-taartjes van de dag



Relax ontbijt box

13,50

brood - croissants - luxe beleg - yoghurt granola – smoothie – koekje / cake

Lunchbox

16,-

Lunchmand

18,-

belegde broodjes, soepjes, salade om te delen,
mini-fritatta’s, mini-taartje als dessert
lunchbox in mooie complete picknickmand, met
picknick-bestek & servies, flesje water en soda of
ijsthee (50 euro borg)

HIGH TEA THUIS vanaf 2 personen

walnoten – honing

(er zijn altijd meerdere soorten beschikbaar)
Wisselkoek / cake voor on the go

ONTBIJT/ LUNCH - FEESTJE THUIS
Minimaal 2 personen, prijzen per persoon

SAP & SMOOTHIES
Uit eigen pers/blender
Verse jus d’orange
Smoothie van de week

6,95

Mini high tea

Minitaartjes - scone - clotted cream- jam

Engelse high tea

3,95

hartige hapjes - taartjes - scones – jam clotted cream - verschillende theesmaakjes

4,15

High tea de luxe

4,15

4,10
1,95

pp

9,50

pp 18,50

pp 26,50

flesje bubbels om te delen*- chocoladesalami - soepje
hartige hapjes - taartjes - scones - jam - clotted cream verschillende theesmaakjes

*liever geen alcohol? Geniet dan van een soda!

Dankjewel! Hou vol, blijf aardig voor jezelf en elkaar!



