smoothie

fris

fruit 6
koffie, cashew & havermelk 6

apfelschorle 3,2
rabarberschorle 3,2
vlierbloesem 3,5
bitterlemon 3,5
zelfgemaakte limonade 3,5
Searoop:
Zeeuwse kruidensiroop 3,5

sap
vers sinaasappelsap
klein 3,5 / groot 6
sinaasappelsap 3
Zeeuwse appelsap 2,5
Zeeuws fruitsap 2,75

water
plat / bruis
fles water klein 2,3
fles water groot 5

groene ĳsthee 3,5
ĳskoffie 4,25

zuivel

melk 2,3
karnemelk 2,3
karnemelk met jus 4
chocolademelk 2,75

koffie

koffie 2,8
espresso 2,8
ristretto 2,95
cappuccino 3,2
flat white 4,2
koffie verkeerd 3,5
latte macchiato 3,5
espresso macchiato 3
cortado 3
ĳskoffie 4,5

thee

sojamelk +0,3
havermelk +0,3
extra shot +1
slagroom +0,5
karamel +1

zelfgemaakte

taart

kijk op het bord
of in de vitrine

zwart:

earl grey, english breakfast, chocolate 2,5

groen:

pure green, decaf green 2,5
matcha 3,75
berry bliss, genmaicha, rooibos, decaf tibetan
chai, spicy liquorice infusion 2,5
pure white tea 2,5

kruiden:
wit:
vers:

munt of gember 3,25
gember & munt 3,75
gember & citroen 3,45

warme dranken

chai latte 3
matcha latte met
havermelk 4,25
golden milk:
kurkuma en kruiden
met havermelk 3,6
warme appelsap met kaneel,
gember & honing 4,25

warme chocolademelk 2,6
warme chocolademelk met
slagroom 3,25
warme chocolademelk met
karamel & zeezout 4
warme melk 2,3
warme melk met honing 2,8

ontbijt

inclusief koffie of thee naar keuze én
appelsap, appel blauwe bessensap, appel rode bessensap, sinaasappelsap,
melk of karnemelk
1 croissant met kaas + aardbei & rabarber crumble met
griekse yoghurt 15
2 notenrozijnenbrood met geitenkaas & honing +
croissant met jam 14.5
3 scrambled tofu met ui, tomaat, avocado, rucola &
brood 15
4 brood met roerei, tomaat & avocado + yoghurt met
sinaasappel & koekjes 14.5
5 croissant, broodje, gekookt ei, kaas & jam 14.5
6 zoete aardappel toast met roomkaas & jam + sojakwark
met vers fruit & granola 15
7 boterham met gebakken ei, ham & kaas + yoghurt met
vers fruit & granola 15.5

kinder ontbijt

inclusief appel blauwe bessensap, appel rode bessensap, sinaasappelsap,
melk of karnemelk
1 croissant met jam + vers fruit 9,75
2 broodje met roerei + vers fruit 9

yoghurt
granola & vers fruit 8
matcha kokos taartje met sojakwark & blauwe bes 7,5
aardbei & rabarber crumble met griekse yoghurt 7,5
bananensplit met griekse yoghurt, pure chocolade, gemengde
nootjes, kokos & karamel 7
yoghurt met sinaasappel & koekjes 6,5
griekse yoghurt 0,75 of sojakwark 1,5

roerei
roerei met brood 6,75
+ kaas 1,25

+ tomaat 1,5

+ spek 1,75

+ avocado 2

american pancakes
ahorn siroop 7,5

+ ham 1,75

brood

notenrozijnenbrood met oude kaas & appelstroop 8
zoete aardappel toast met roomkaas, muhammara &
rucola 9.5
stokbroodje met tonijn, avocado, wasabimayo &
geroosterde sesamzaadjes 10,5
boterhammen met rode biet hummus & geitenkaas 9.75
boterhammen met spinazie-amandelspread & gepofte
cherrytomaatjes 9.5
boterhammen met rundvleeskroketten van boederij “Poelzicht”
& mosterdmayo 12
boterhammen met Zeeuwse zeewier kroketten (niet bio) &
mayo 12,5

soep met brood
zoete aardappelsoep met sinaasappel & chilivlokken 7

salade met brood

fregola salade met rucolapesto, geroosterde courgette &
mozzarella 12.5
boekweitsalade met bosui, hazelnoten,
cranberries & geitenkaas 13.5

= veganistisch

alles = biologisch

