Koffie & Thee
Koffie (Americano) / groot met dubbel shot				
2,5 /
Espresso / Dubbele 							
2,5 /
Cappuccino / Flat White						
2,7 /
Espresso Macchiato / Cortado					2,7
Latte / Latte Macchiato 						
2,9 /
Thee (groen / jasmijn / zwart)					
2,9
Verse muntthee of gemberthee met kaneel en sinaasappel		
2,9
Warme chocolademelk / met slagroom					
2,9 /
*Havermelk 								0,35
*Karamelsiroop							0,5

3,5
3,5
3,7
3,5

+ 0,5

Vraag naar onze huisgemaakte taartjes, zoals Lemon cheesecake,
appeltaart met saffraan en dadel of een (vegan) plakje bananenbrood.

Fris & Zo
Verse Jus d’Orange klein / groot					
Bruisende limonades vlierbloesem, cranberry of gember		
Smoothie van de dag 					
		
Karnejus							
Schulp appelsap							
Fritz kola, kola light, of rabarber				
Rivella								
Fever Tree tonic							
ChariTea ijsthee green 						
Bundaberg gingerbeer							
Sourcy rood of blauw							
Chocomel, melk of karnemelk

					 2,5

Wijn

Bier

Wit
Sauvignon Blanc
Vermentino		

3,7 / 19,5
4,7 / 24,5

Rood
Montado		
Espirito do Coa

3,7 / 19,5
29,5

Rose
Cabernet Franc

3,5 / 4,5
3,7
5,5
3,5
2,8
2,8
2,8
3,0
3,5
3,8
2,5

3,7 / 19,5

Vraag ook naar onze wijnspecial!

Hertog Jan			2,9
Leffe Blond			3,9
Erdinger Weissen		
4,5
La Chouffe			4,5
Texels skuumkoppe		
4,5
Lowlander Pale ale		
4,9
Lowlander white ale		
4,9
‘t IJ Wit 			
4,5
‘t IJ Zatte			
4,5
‘t IJ IPA			
4,9
Erdinger 0,5
3,5
Grolsch 0,0			2,9
Grolsch Radler 0,0		

2,9

ONTBIJT (10:00 - 12:00)
Croissant met jam & boter 							3,0
Plak bananenhaverbrood met cranberries en lepeltje crème fraiche		
4,5
Scrambled eggs met bacon, tomaat, guacamole en bruin brood			
8,0
Wentelteefjes van rozijnenbrood, crème fraiche, bosbessensaus 			
7,5
Turkse yoghurt met huisgemaakte granola, honing & fruit			
6,5
Werkontbijt: kof/cap/thee, bananenbrood, kleine jus & wifi (di-vr 9-12)		
9,5
Combiplankje: kof/cap/thee, mini yoghurt, croissant, kleine jus			
10,5
Voor de kinderen
Boterhammetje kaas, hummus, jam, chocopasta (hele dag)				
Schaaltje vers fruit (hele dag)							
Wentelteefjes met jam en creme fraiche of slagroom (tot 12:00)			

3,0
4,0
5,5

SHARED LUNCH (12:15 - 16:00)

KLEIN MAAR FIJNE GERECHTJES
We adviseren 2 gerechtjes p.p. voor een lekkere lunch
Burrata & tomatentapenade op een broodje				
5,0
Pulled chicken met guacamole en chilisaus op een broodje 		
5,5
Pita met auberginecurry, yoghurt en granaatappel 			
4,75
Tosti van turks brood met geitenkaas en rode uiten compote		
4,5
Huisgemaakt pompoen- wortelsoepje 					
4,5
Mini salade van bloemkool, kikkererwten en muntdressing 		
4,75
Zoete aardappel frietjes 						4,5
Pappadum met dip van hummus en auberginecurry 				

4,5

			

EEN GROOT BORD

Helemaal voor jou alleen
Bloemkool-kikkerwertensalade, granaatappel, muntdressing & naanbrood
Kipspiesjes met mangochutney, bulgur & auberginecurry			
Grote kom pompoen-wortelsoep met focacciabrood en salade		

BRUNCH

11,5
13,5
11,5

Boozy Brunch?
Prosecco of mimoza
4,50

Zaterdag en zondag van 10:30 tot 14:00
Verwen jezelf met broodjes, vers beleg, yoghurt, fruit, jus en nog veel meer!
Vanaf 2 personen (groepen op reservering) 14,50 p.p. (excl.koffie & thee)
kinderen 7,50

Bites - vanaf 16:00
Olijven 4,5
Pappadums met dip van hummus en auberginecurry 4,5
Huisgemaakte tortilla chips met guacamole en chilisaus 6,5
Old Amsterdam met mosterd 6,5
Droge worst van Brandt & Levie 10,5
Borrelplankje met mix van olijven, kaas en droge worst 12,5
Quesadillas met kip, zelfgemaakte guacamole en kaas 10,5
Kipspiesjes met mangochutney 6 stuks 10,5
Bitterballen of Bieterballen 7,5
Extra grote combiplank om te delen 22,5

Cocktails
Moscow Mule
Het recept uit ‘Mad Men’. Verfijnd en elegant met wodka en ginger beer.
8,5

Vlierbloesem Whiskey Iced tea
Pssst? Een lekker drankje zonder dat mensen het doorhebben?
Dan is deze Iced Tea een cocktail voor jou. Wij houden onze mond wel ;)
9,0

Dark ’N Stormy
Fris, kruidig en sterk: een echte herfststorm met donkere rum
en ginger beer.
8,5

Hugo
Vlierbloesemlikeur, prosecco, munt, citroen en bruisend water maken samen
een heerlijk dorstlessend en zomers drankje
8,5

GIN & TONIC*
Henricx 9,0 / Bobby’s 8,5 / Tanquerays 7,5
*Geserveerd met Fever Tree tonic water

Alcoholvrij
Seedlip Spice 94
Kruidig met kardemom en citrus. Geserveerd met Fever-tree tonic water
7,5

Seedlip Grove 48
Bloedsinaasappel, mandarijn en gember. Geserveerd met bruisend water
7,0

