DRINKEN
€ 2,60
€ 3,60
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,95
€ 2,75 / € 3,75
€ 3,00
€ 2,95 / € 3,95
€ 3,20
€ 3,35 / € 3,70
€ 3,60

extra shot espresso

€ 1,00

warme choco met slagroom
• keuze in wit / puur / melk
melk alternatieven
• soja, amandel, kokos, havermelk
extra slagroom
coffee siroop
• karamel, vanille, hazelnoot, chocolade

€ 4,35

babycinno

€ 1,30

€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60

€ 4,30 / € 4,95
€ 5,30
€ 4,55

verse muntthee
verse gemberthee
verse munt-gember thee
verse gember-citroen thee
verse sinaasappel-munt thee
verse sinaasappel-gember thee
Numi thee div. smaken glas / pot

€ 3,30
€ 3,30
€ 3,30
€ 3,30
€ 3,30
€ 3,30
€ 3,20 / € 7,30

THEE

chai tea latte / frozen chai tea latte
dirty chai
green tea latte

Heeft u een allergie?
Meld het ons.

COFFEE

espresso
doppio
espresso machiatto
cortado
flat white
coffee / grote coffee
iced koffie
cappuccino / grote cappuccino
frozen cappuccino
caffe latte / iced cafe latte
latte machiato

DRINKEN

Heeft u een allergie?
Meld het ons.

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 3,40
€ 3,45
€ 2,50
€ 2,80 / € 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 3,50
€ 2,90
€ 4,90

FRIS

Fritz-Kola original / light
Fritz- spritz rabarber
Fritz-limo citroen
Fritz mate ice tea
spicy gingerbeer
Earth water still - sparkling
Large Eart water still - sparkling

€ 4,50

SAPPEN EN SMOOTHIES

mad berry
aarbei, frambozen, bramen en
amandelmelk
groene smuller
broccoli, selderij, spinazie, banaan,
ananas en havermelk
wortelopkikker
wortel, sinaasappel, appel
krachtpatser
appel, wortel, biet, gember
verse jus d'orange
smoothie van de dag
ginger shot
verse gember, citroen, kaneel, zwarte
peper, honing
biologische sapjes
• appel
• appel en peer
biologische limonade

ETEN
€ 4,40
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90

mini taarten proeverij
vier kleine stukjes taart naar keuze

€ 7,95

ZOETIGHEID

taartje
plaatcake
muffin
bananenbrood

Bezoek onze vitrine voor huisgemaakte
taarten en andere lekkernijen

Heeft u een allergie?
Meld het ons.

€ 19,95

€ 7,45
€ 19,95

€ 2,95
€ 2,00
€ 2,95
€ 6,95
€ 7,95
€ 7,95
€ 7,75

€ 7,95

ONTBIJT DE HELE DAG

pims ontbijt voor twee
yoghurt met granola, croissant met
boter & jam, toast & kaas, roerei en een
koffie naar keuze
yoghurt met granola en vers fruit
pancake platter (2 pers.)
zes american pancakes, bacon,
chocolade, maple syrop, boter, jam,
verschillende soorten vers fruit en twee
dag sapjes
croissant
met boter & jam of kaas
losse croissant
toast met boter en jam of kaas
toast met gebakken champignons
in knoflook gebakken en bieslook
toast met avocado
en een zachtgekookt eitje
wentelteefjes
met gekarameliseerd spek
havermout
met banaan, kaneel, walnoten en
pompoenpitjes
melkopties: amandel, soja, kokos, of
havermelk
roerei
met spek, toast, boter

ETEN
€ 8,45

spicy vegetables
gegrilde groenten met teriyaki
shiracha saus en komkommer
spicy chicken
pittige roergebakken kippedijen met
teriyaki siracha saus
spicy tofu
pittige roergebakken tofu met
teriyaki siracha saus
warme geitenkaas
geitenkaas uit de oven met honing,
bosbessen, gerookte amandelen en
bieslook
tuna melt
huisgemaakte tonijnsalade met
gesmolten kaas
garnalenspies & avocado
garnalenspies, gerookte chipotle
pepper marinade, avocado, tuinkers,
mayonaise, rode ui, sla en komkommer

€ 8,85

€ 8,85
€ 7,85
€ 7,95
€ 8,45
€ 8,85

€ 8,85
€ 8,85
€ 8,85

€ 8,85
€ 9,95
vervolg menu

WARME SANDWICHES

Heeft u een allergie?
Meld het ons.

€ 8,45

KOUDE SANDWICHES

chicken BLT
kip, tomaat, spek, sla en tomaat
tofu BLT
smoked tofu, tomaat, sla en vegan
mayonaise
geitenkaasmousse
huisgemaakte geitenkaasmousse, sla,
pompoenpitten en gekarameliseerde spek
hummus en avocado
hummus, avocado, komkommer,
sla en zonnebloempitten
hummus en gegrilde groenten
hummus, gegrilde groenten, sla en
pompoenpitjes
tonijn
huisgemaakte tonijnsalade, geroosterde
paprika, basilicum en rode ui
italian sandwich
gebraden kip, pesto, groene sla, tomaat en
zongedroogde tomaat

ETEN

kies voor alle sandwiches uit
donkerbruin, wit of spelt brood
supplement glutenvrij brood

maak je tosti triple size
kies voor alle tosti's uit
bruin of wit brood
Heeft u een allergie?
Meld het ons.

€ 9,95
€ 8,85
€ 9,95

+ € 1,20
€ 4,55
€ 4,95
€ 4,55
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 5,25
+ € 1,25
vervolg menu

TOSTI'S

klassiek
ham en kaas
vlammetjes
pittig gehakt en kaas
veggie
tomaat en kaas
geitenkaas
geitenkaas, bieslook en honing
jalapeno
gebraden kippedijen, jalapeno en kaas
italian
mozzarrella, salami
mediterraan
tomaat, mozzarella en pesto
brie
brie, walnoten en honing

€ 6,00
p/st. € 0,60

WARME SANDWICHES

omelet
extra topping: huisgemaakte tonijn,
ham, kaas, salami, kip, gegrilde
groenten, ui, tomaat, geitenkaas
Pim's special
gehaktbrood uit de oven met jalapeno
pepers
gesmolten brie
brie uit de oven met gebakken
champignons, knoflook en ui
avocado burger
knapperige burger van avocado, mais
en quinoa, geserveerd met vegan
srirachamayonaise en jalapeno pepers

ETEN
€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95
€ 14,95

€ 6,95

halve avocado
bacon stick
gegrilde groenten
vegan mayonaise
siracha / mayonaise / tomatenketchup

€ 3,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 0,75
€ 0,50

bakje rozijnen
banaan of appel
boterham kaas
boterham met jam

€ 1,00
€ 1,00
€ 2,00
€ 2,00

SIDES

soep van de dag
wisselend aanbod, incl toast naar keuze

Heeft u een allergie?
Meld het ons.

SALADE EN SOEP

couscous salade met tonijn
couscous gegrilde groenten, tonijn,
pompoenpitjes, komkommer, edamebonen en
sesamdressing
teriyaki grilled chicken salade
pittige roergebakken kippedijen met teriyakisrirachasaus , gemixte groene salade en
huisgemaakte rode kool sla, komkommer,
zonnebloempitjes en edamebonen
geitenkaas salade
geitenkaas, gebakken zoete aardappel, noten,
spek, groene salademix & honing mosterd
dressing
smoked tofu salade
met tomaat, avocado, komkommer, mixed sla,
edamebonen, zonnebloempitjes en een
sesamdressing
brie salade
brie met walnoten, linzen, mixed groene sla,
appel, komkommer & honing mosterd dressing
garnalen salade
garnalen gebakken in knoflookolie met groene
salade mix, linzen, edame bonen, komkommer,
zonnebloempitjes & een chipotle dressing

