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BREAKFAST MEETING VANAF 8 UUR.
Op reservering met je collega,s 
of klanten genieten van verse 
warme croissants verse sapjes, 
yogurt met granola en vers fruit, 
koffie naar keuze en desembrood 
met heerlijke bio kaas 12,50 p.p

Reserveren vanaf 10 personen. 

VOOR DE KLEINE 
GASTJES

• Pannenkoekenspies 3.00
• Broodplankje gezond 
(bio kaas, komkommer, 
roomkaas, aardbei) 4.00
• Broodplankje lekker 

(jam, hagelslag, 
pindakaas, boter) 4.00
• Versier je muffin 3.75

• Oma’s limonade klein 1.00

TAART
ː Energiereep uit eigen keuken           
  met noten, dadels en cocos 3.00
ː Redvelvet taart 3.50
ː Ouderwets lekkere appeltaart 
  met verse slagroom 3.00
ː Cheesecake 3.00
ː Worteltaart 3.00
ː Speltkoek 3.00
ː Gezonde brownie 3.00
ː Hartige spinazie taart 7.50
(laag in calorieën en lekker voedzaam)

Bananencake 2.75

Scone met 
slagroom en jam  
2.50

Schaal 1001 nacht 
voor 2 pers 17.50

MUFFINS  
€ 2.75

NATUREL
CHOCOLADE 
FRAMBOOS
BOSBES 
SUIKER
KANEEL

HIGH-TEA 16.50 P.P

Al jaren een succes en net 
even anders. 

Een proeverij van cheesecake, 
chocoladetaart, worteltaart, 
appeltaart, bananencake en scones. 
Geserveerd met verse slagroom en jam. 
Als afsluiter hartige sandwiches met 
kaas, pesto, roomkaas, bieslook, kip, 
mosterddille saus en een wrapje zalm.

De thee is onbeperkt, willen jullie 
genieten van onze losse thee? 1,50 
p.p meerprijs

Op reservering of 
in overleg…

HEALTHY TEA  22,50 p.p.
Een unieke high-tea op basis van 
superfoods.

Alleen op reservering.

 
INFORMEER NAAR DE NIEUWE DATUM VOOR DEZE RELAXTE ZATERDAGMIDDAG BORREL

HAVERMOUT UIT DE OVEN € 3,75
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RODE LINZENSOEP 7,50
EEN SOEP WAAR JE WARM VAN WORDT, RODE 
LINZEN, ZOETE AARDAPPEL, KERRIE EN KANEEL 
ZIJN O.A. DE INGREDIENTEN VAN DEZE 
HEERLIJKE SOEP. GESERVEERD MET ROOMBOTER 
EN BROOD.

GEGRILD TURKS BROOD 6,50
· Mozzarella, rode pesto,                 
  zontomaat,basilicum
· Prosciutto, oude, jonge of 
  komijnenkaas en groene pesto
· Hummus, geitenkaas, walnoot en bio          
  honing
· Chef's special mix van geraspte bio            
  kaas

QUESSEDILLA’S 6.50
· Mango, kip, spinazie, zontomaat en 
  bio kaas
· Feta, rode ui, paprika en baba ganoush
· Homemade tonijnsalade, bio kaas en  
  jalapenos

BROODJE LITTLE ITALY 6.50
Plat brood uit de oven met biologische 
tomatensaus, basilicum, prosciutto, 
zontomaat, mozzarella, frisse sla en 
balsamico

     

· Warme kip, avocado, mosterddillesaus 
  en pompoenpitten 
· Zalm, creamcheese, dille, limoen maple        
  dressing  
· Warme pastrami, groene pesto, oude of        
  jonge bio kaas en zontomaat 
· Biologische jonge, oude of komijnenkaas, 
  zontomaat, frisse sla, rode ui en 
  pompoenpitten
· Kieveen ½ kip ½ zalm  
· Geitenkaas, hummus, walnoten en honing  
· Caprese, mozzarella, groene pesto,        
  tomaat, basilicum  
· Homemade tonijnsalade  
· Carpaccio, truffelsaus, rode ui, oude                
  kaas, frisse sla (meerprijs +1,00)

Kip sate 7,50 
Malse kippendijen met satesaus en gebakken 
uitjes warm geserveerd op een broodje naar 
keuze 

 
Tribecca 9,50
Drie soorten vis – Zalm met wasabi 
dressing - onze tonijnsalade - gerookte 
forel met granberry compote geserveerd met 
vers desembrood en roomboter 

· FRUITIG FRIS, FRAMBOZEN, BLAUWE BES,  
  AARDBEI EN GRANOLA 
· ZOETE CHOQ, BANAAN, MANGO, EN EEN          
  TOPPING VAN GEZONDE BROWNIE
· VIJGEBOND, GRANOLA, VERSE VIJGEN     
  EN MANGO
· NUTS, WALNOTEN MET MAPLE SIROOP     
  OF BIO HONING

De hangop wordt geserveerd 
met bio honing en maple siroop 

HANGOP 4.75
Hangop uit eigen keuken (soja) met:

desembrood ( meergranen,wit ) 
bagels ( spelt of wit )  
glutenvrij brood  6.50 

desembrood ( meergranen,wit ) 
bagels ( spelt of wit )  
glutenvrij brood  6.50 

MANGO/CHILLI
LIMOEN/MAPLE SIROOP
MOSTERDDILLE
MUNT YOGHURT CHILI 

Chips uit de oven met roomkaas, 
zontomaat, lenteui en mosterddille 
saus 5.75

Little Italy (2 pers)
Plank met desembrood, pesto rood, 
groen, prosciutto, parmaham, 
mozzarella, zoete olijven, en zoute 
boter 14.50 

Desembrood/Turks brood met onze 
kruidenboter 5.75

DIP IT   9.50
Hummus, baba ganoush, balsamico met 
limoen en chilli, geserveerd met 
desem en Turks brood  
  

         SALADES 

geserveerd met desembrood en zoute boter
· Frisse salade met warme kip,   
  avocado, zontomaat en 
  pompoenpitten
· Salade van geroosterde biet,        
  feta, rode ui en balsamico 
  geserveerd met hummus en 
  desembrood
· Salade van geroosterde seizoens  
  groente. Geserveerd met een
  desembrood 
· Frisse salade met geitenkaas,         
  walnoot, en bio honing
· Frisse salade met zalm, en dille
· Salade Carpaccio met biologische  
  oude kaassnippers, zontomaat en       
  pompoenpitten
· Quinoa salade met kip of 
  geitenkaas

9.50


