

de Ontdekking
ONTBIJT ● LUNCH ● HIGH-TEA

Meenemen naar huis of voor tijdens je ommetje kan natuurlijk ook! Kom je een drankje halen met je eigen
mok óf gebruik je een statiegeld beker; dan is het milieu je dankbaar én krijg je 20ct van ons terug.

SAP & SMOOTHIES
Bio appelsap (flesje)
Bio perensap (flesje)
Uit eigen pers / blender:

4,00
4,00
Groot

Verse jus d’orange

3,25

4,95

Berry boost braam - framboos -

4,00

6,00

Smoothie van de week

4,00

6,00

yoghurt - banaan – gembersiroop

KOFFIE

Coca-cola (zero), fuzetea (green)

2,95

Onze braziliaanse Bacchi’s

Orangina, tonic, ginger beer / ale

3,10

Huisgemaakte ijsthee

3,95

Feestelijke soda’s met
Roze Bunker siropen:
Mme Gember - sinaasappel
Smoked lime – munt
Dragon - grapefruit

3,95

BIERTJE of BUBBELS
Wij serveren alleen non-alcoholische drankjes, zoals Warsteiner pils, Leffe Blond, Radler, non-IPA,
Weizen en feestelijke bubbels (piccolo en groot). Proost!
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Leuk dat je er bent! We helpen je graag aan een vleugje vakantiegevoel in ons eigen stadsie! We hopen dat
je geniet van onze liefdevol gemaakte producten, onze koffie, thee en andere drankjes; welkom!

FRIS

2

Klein


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

THEE
Van Senza Tea uit Amsterdam

dubbel
2,60
2,70
2,70
2,90
2,90
3,00
4,00
3,10
3,30
3,50

Specials
Winter white café latte - kaneel en

Kop thee
Pot thee ruim 3 glazen

3,50
3,60
3,60
3,90
3,90
4,10
-

Verkrijgbaar in de smaken
Dutch breakfast zwart - ’gewoon’
Earl grey zwart - bergamot - korenbloem
Jasmijn groen - jasmijnbloemen
Sencha sensation groen - limoen - gember kaneel

Green chuyeqi groen - ’zacht’
White paradise wit - lychee - roos - citroengras
African rooibos
Bulletproof zwarte bessen blad - aloë vera -

3,85

perzik - antioxidanten - vitaminen

Star mix steranijs - zoethout - munt - theïnevrij
Totally nuts appel - amandel - kaneel
Kamille

hazelnootsiroop; hartverwarmend!

KLEINE GASTEN

Café brûlé cappuccino - gebrande

kaneelsuiker, zoals het beroemde dessert

Vraag gerust naar ranja, (gratis) kinderkoffie, een boterham met jam etc ☺

Warme chocola met échte smelt-choco-

3,75
4,00

laatjes! Lekker met een shot espresso!

MEER ONTDEKKEN?
Welkom in het oude Bontour reisbureau waar we de internationale vibe proberen vast te houden
in de inrichting én de menukaart. Pak er een lekker reisboek of –tijdschrift bij!
Voor groepen van 6 tot maximaal 10 personen hebben we speciale ontbijt- of luncharrangementen, vraag ernaar bij de bediening of kijk op de website.

Extra’s
Slagroom/ siroopje
Extra espresso-shot
Haver / sproud / soja / décafé

Verse munt en/of gember
Herfstmix kaneelstokje - steranijs -

2,90
3,50

Matcha latte
Chai latte
Dirty chai met 1 shot espresso

3,75
3,30
4,20

rozemarijn - sinaasappel - kaneelsiroop

0,50
0,90

-

Kom je met een lieve hond? Gezellig! Jullie zijn welkom, houd wel rekening met alle trappen.

TAART WAAR ALTIJD PLEK VOOR IS

Wil je komen werken of studeren? In het weekend is het daar eerlijk gezegd vaak te druk voor,
maar door de week ben je van harte welkom! We houden de tafels in ons Europa laptopvrij,
maar in Afrika, Azië en Latijns Amerika kun je fijn werken en zijn er veel stopcontacten. Uiteraard
is er gratis wifi.

Carrotcake pecan - roomkaastopping
 ☺ Redberry –chocolate ‘cheese’cake
 Chocoladetaart crazy wacky met vijg
☺ Mandarijn-amandel taart met polenta

Leuk om een Ontdekking cadeau te doen? We hebben cadeaubonnen online en gewoon achter
de bar in een mooi envelopje. Het bedrag kun je zelf kiezen.

 Heb je een allergie of een verzoek?

Laat het ons vooral weten!



4,40
4,50
4,25
4,25

Ontdekkingsreisje proeverijtje van 3 x 2 minitaartjes



2,90
7,75

Minitaartje
Onderweg cakes
Scones jam - clotted cream
Wisseltaart zie krijtbord

2,50
3,85
4,25

12,50

Kijk voor onze koude drankjes op de achterkant en voor eten in de binnenkant!
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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.

ALL DAY ONTBIJT

() Yoghurt bowl Griekse yoghurt (soja kan ook) - granola - fruit - walnoten - honing (of agave)
Ontbijtmuffin Licht zoete muffin - braam - walnoot - courgette - appelmoes - granola topping

We doen ons best zoveel mogelijk op voorraad te hebben en tegelijk verspilling tegen te gaan, dus kan
het voorkomen dat je eerste keuze er niet meer is. Dank voor je begrip!

HIGH TEA

8,50

Let op: deze warme gerechten gaan ruim 15
minuten de oven in!

Mini high tea

7,75

Quichepunt

9,75

 ☺ Pittige Griekse stifado

9,95

4,75

BROODJES

ONTBIJT

Hele dag

Tot 12 uur

pp 15,00

Bergbeklimmersontbijt

 Pita doperwtenhummus Tahin za’atar cayennepeper - munt

Brood - luxe beleg - croissants - yoghurt
granola; ontbijtbuffetje op tafel!
Meerprijs scrambled eggs 1,85
12,50

Scrambled eggs - brood - croissant
Meerprijs bacon 0,95

Amandelspijs - rozijn - appel - kaneel slagroom
8,75

 Baked oats Overnight oats uit de

6,00

Ovenpannenkoek met fruit en amandel
(Let op: ruim 15 minuten oventijd)
oven (havermout - amandelmelk) - peer krent - amandel - hazelnoot – kaneelsuiker
(Let op: ruim 15 minuten oventijd)

7,25

( ☺) Huisgemaakte soep

Broodje Kip Teriyaki Bio kippedij-

9,75

Zie krijtbord, meestal vegan
Met brood en boter (hummus kan ook)

 Bolle Jack Potato bol - jackfuit - bbq

8,75

Broodje Peer & Gorgonzola

Gorgonzola stoofpeer - pecannoot - tomaat balsamico

Tosti (ham-)kaas ketchup (curry kan
() Koreaanse tosti kimchi-kaas

8,00

kimchi (kool - wortel - paprika - lente ui radijs) - (vegan) kaas

Broodje van de week zie krijtbord

Vanaf 12 uur

7,50

Winterese afternoon tea

pp 16,50

Op reservering of spontaan
Mini mokka - 1 pot herfstthee
2 hartige toastjes - 2 mini taartjes
1 scone - jam - clotted cream

pp 29,00
Op reservering
3 hartige hapjes – 4 minitaartjes – 2 scones
jam - clotted cream
Onbeperkt thee
Flesje alcoholvrije bubbels om te delen
chocoladesalami - soepje

VEGA(N)? GLUTEN?

Vanaf 12 uur

 Happy pumpkin

11,00

Slamix - pompoen - parelcouscous - Beluga
linzen - feta - abrikoos - pompoenpitten
Met harissa-mayo dressing
Liever een andere salade? De broodjes 
Parisienne ‘eier’-salade, Geit & Biet of Peer &
Gorgonzola serveren we ook in saladevorm.



pp 21,00
Op reservering
3 hartige hapjes - 4 minitaartjes - 2 scones jam - clotted cream
Onbeperkt thee

High tea de luxe

SALADE BOWL

3,50

 Heb je een allergie of een verzoek? Laat het ons vooral weten! 

7,75

8,25

6,50

pp 10,50

Op reservering of spontaan
1 scone - jam - clotted cream
3 minitaartjes

Engelse high tea

 Broodje Parisienne ‘eier’salade

ook) Meerprijs ham 0,75

tomaat scrambled tofu - ui - mais komkommer – paprika - kidney bonen koriander

Stoofschotel - tomaat - champignon - ui kruiden - knoflook – olijven
Geserveerd met volkoren rijst

8,25

fraiîche - bietjes - tijm - hazelnoot - honing

marinade - rodekool salade - appel

Dutch Baby Pancake

Broccoli - tomaat - brie - ei - geraspte kaas
Geserveerd met frisse salade

Broodje geit & biet Geitenkaas - crème

Tofu haricots verts - doperwt - dragon

7,75

7,95

Vanaf 14 uur, vanaf 2 personen

SOEP

teriyaki marinade - radijs - wasabi sesam

Appeltaart briochetosti

Croissant boter - huisgemaakte jam

ONTBIJT ● LUNCH ● HIGH-TEA

Vanaf 12 uur

 ☺ Bali bowl Black rice pudding - kokosmelk - mango - amandelen - kokos

 Morning burito Volkoren wrap -


WARME LUNCH

Hele dag

High-breakfast min. 2 personen
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Vegetarisch kan alles, behalve het broodje
kip! Eet je glutenvrij? Of vegan?
We kunnen veel aanpassen, maar hebben
ook al een en ander voor je bedacht. De
symbolen geven het volgende aan:

☺ = glutenvrij
 = vegan

Kijk voor de wisselgerechten op ons krijtbord



