
Our food, your thoughts
 

ONTBIJT (TOT 12.00)

ONZE TAARTEN

Famous Framboos   

Framboos, amandel en pistache 

Chocolate Emergency

Chocola, koffie en een hint van rum-

roz�nen

Vegan Worteltaart 

Met walnoten en amandelen

Welkom b� onze desembakker� met Mediterraans geïnspireerde gerechten
 Graag b� de kassa bestellen    ⧫    Ons kleine terras is rookvr�

Voor meer lekkers neem een 

kijkje beneden... 

4,95

4,75

4,95

Learn what our menu can do for your brain

Al onze taarten z�n gemaakt met 
biologische eieren en zuivelproducten

Biologische yoghurt   

Met huisgemaakte koffie-kardamom

 granola en vers fruit

Brood met biologische kaas    

Met huisgemaakte pickles 

Brood met jam 

Croissant 

Met huisgemaakte lemon curd

Met jam

Pita tahini & dadelstroop

    

5,50

4,50

1,75

7,50

4,50

2,00

1,50

LUNCH (VANAF 12.00)

Hummus sandwich     

Met onze aubergine special en pickles

op pita brood

Extra gekookt ei (bio) 

Labneh sandwich

Met geroosterde paprika op pita brood

"Vegg" sandwich 

Vegan eiersalade, Alon's pickles

Mediterranean experience   

Plankje met hummus of labneh, Alon's 

pickles, geroosterde groenten, brood

Steenoven tosti   

Biologische geiten- of koekaas

Met huisgemaakte kimchi

7,50

12,75

5,50

7,50

1,00

1,50

7,50

Heb je genoten van ons menu? Neem eens een k�kje in onze winkel. We verkopen
onze huisgemaakte granola, zero-waste chutney, kimchi, Alon's pickles en meer!



Losse thee 

Jasm�n / groen / verveine / ceylon /

english breakfast / kamille / rooibos

KOFFIE

WARME DRANKEN

THEE

Espresso        

Americano      

Cappuccino      

Latte        

Flat white      

Cortado       

Espresso macchiato    

Haver chai latte     

Met huisgemaakte kruidenmix

Haver kurkuma latte    

Met huisgemaakte kruidenmix

Warme chocolademelk     

Extra shot      

Haver/soja melk

VERSE BIOLOGISCHE
SAPPEN
Wortel-appel-gember  

Appel      

Sinaasappel  

Kombucha     

Vraag naar de smaken 

KOUDE DRANKEN

2,40

2,60

3,20

3,40

4,10

2,90

2,60

1,00

0,40

4,20

4,20

3,50

4,50

4,30

4,50

4,50

2,80

Wil je op je laptop werken? Gebruik hier aub de bar voor en laat de tafels laptopvr�. 
Geïnteresseerd in een workshop of team building? Ga naar www.bakinglab.nl

Welkom b� onze desembakker� met Mediterraans geïnspireerde gerechten
 Graag b� de kassa bestellen    ⧫    Ons kleine terras is rookvr�

Wilderland tea* - Opkicker

Paardenbloemblad, weegbree, venkel, 

salie, goudsbloem

Wilderland tea* - Offline

Lindebloesem, vlierbloesem, kamille,

karw�, rozenblad

*Wilderland thee helpt de biodiversiteit 

in Nederland te herstellen

Fresh mint tea    

Fresh ginger tea     

Spiced mint 

Mint, ginger, lemon 

2,80

2,80

2,80

3,10

2,80


