Kaart Lunchroom
Biologische huisgemaakte lekkernijen
Appeltaart
Appel-notentaart
Monchoutaart
Kokostaart gluten- en suiker vrij en vegan
Brownie glutenvrij
Boterkoek
Kersen muffin glutenvrij
Oat cookie
Slagroom
Kijk voor ons actuele aanbod op de bar
Tosties
Tostie kaas
Tostie vega ham en kaas
Italiaans mozzarella, tomaat en pesto
Brie walnoot (met huisgemaakte honingmosterdsaus)

€ 3,25
€ 3,25
€ 2,85
€ 3,50
€ 2,50
€ 1,60
€ 2,50
€ 1,75
€ 0,60

€ 2,95
€ 3,50
€ 4,95
€ 4,95

Foccacia meergranen vega
(vers afgebakken biologisch broodje) (glutenvrij +0,50)
* Hamburger van de vegetarische slager met gebakken ui, augurk, sla en saus
* Sate van de vega slager met sla, ei, komkommer, atjar en gebakken uitjes
* Gezond vega ham ,kaas, komkommer, ei, tomaat, sla en pitjes
met Lien's dressing
* Zachte geitenkaas, rode pesto, zongedroogde tomaatjes, sla en pitjes
* Oude kaas, appelstroop en/of mosterd, appel, sla en pitjes
* Caprese met pesto, tomaat en mozzarella
* Brie, walnoot met huisgemaakte honingmosterdsaus
* Verse roomkaas, komkommer sla en pitjes

€ 6,95

Foccacia meergranen vegan
Sate van de vega slager met sla, komkommer, atjar en gebakken uitjes
hummus met pijnboompitten, zwarte olijven, zon tomaatjes, sla en kruidige pitjes
Hamburger van de vegetarische slager met gebakken ui, augurk, sla en saus

€ 6,95

Pizza foccia met tomaat, olijf en kaas

€ 3,50

Soep
zaterdag en zondag
Huisgemaakte biologische soep met brood en kruidenroom kaas

€ 5,95

Salade wordt geserveerd met een klein broodje
geitenkaas, zontomaat, olijven, kruidige pitjes en dressing
Brie, walnoot, komkommer en dressing
vegan: zontomaat,augurk,komkommer,olijven, tomaat,pitjes en dressing

€ 5,95

€ 6,95
€ 5,95

Broodplankje
vers afgebakken brood met drie dipjes
vega of vegan

€ 4,95

Broodje aap voor de kids
vers afgebakken broodje in de vorm van een aap
kies je beleg: kaas, jam, appelstroop, hagelslag of pindakaas

€ 2,95

Warm drinken biologisch
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappucino groot
Cappucino klein
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Chocolademelk
Slagroom

€ 2,10
€ 2,10
€ 2,60
€ 2,95
€ 2,35
€ 2,85
€ 2,95
€ 2,20
€ 0,60

warm sap vlierbloesemsiroop, citroen, gember en diksap

€ 2,75

Thee zie onze uitgebreide theekaart op de bar

€ 2,60

Koud drinken
Chocolademelk biologisch

€ 2,20

Fritz frisdrank Kola
Appel-kers vlierbeslimonade of Rabarberlimonade
Naturfrisk met de volgende smaken:
Ginder Ale, Bitterlemon, Tonic of sinas
Elderflower (vlierbloesem) of Raspberry (framboos)

€ 2,20

Ice tea zonder prik Citroen en Perzik

€ 2,20

Earth water bruisend

€ 1,75

€ 2,20

Sapjes 100% sap biologisch
Appelsap
Appel aardbeien sap
Sinaasappelsap
Appel vlierbessap
Diksap met water diverse smaken

€ 2,60

Verse Jus de Orange

€ 3,75

€ 0,75

Biologische Theekaart
Groen
Groene thee Herfstdroom
appelstukjes, kaneel, sinaasappelschil, rozenblaadjes en vanille
Groene thee Korakudah
heerlijke zachte groene thee. De blaadjes zijn gewalst, en zijn prachtig groen
Groene thee lemon exotic
citroengras, citroenstukjes, citroenschil en citroengranulaat
Sencha banaan appel aardbei
bananenchips, appelstukje, goudsbloem en aardbeistukje

€ 2,60

Kruiden
Frisse nieuwe dag
Pepermunt, citroengras,rozenbottel, citroenschillen en natuurlijk aroma
Fleurs kruidentuintje
Frisse thee met rozenbottel, zwarte bessen bladeren, stukjes appel, citroengras,
groene munt en korenbloemblaadjes
Wellness
Zachte en rustgevende kruidenmelange
Ayurveda Aloevera Ginseng
Zoethout, kaneel, venkel, zwarte bessen, groene munt,
Beetje Winter
Zoet hout, gember, koriander, anijs, kaneel en korenbloem blaadjes

€ 2,60

Zwart
Earl grey Korakudah
Mooie fairtrade earl grey met bergamotaroma
Bosvruchten
Met aardbei, bramen, frambozen en frambozenblad
Nilgiri
Thee uit India met een milde frisse smaak
Black Spicy Bombay Chai
Thee uit zuid India met kaneel, gemberstukjes, venkel, anijs, kruidnagel,
gemalen kardemom

€ 2,60

Rooibos
Naturel
Afrikaanse thee zonder cafeïne, rijk aan anti-oxidanten
Spring in the air
Lekker fris met sinaasappel en papaja
Tulsi
Met Tulsi kruiden, gember stukjes, kaneel, sinaasappelschil, rode peper, kardemom
High spirits
Met sinaasappelschil, bananenchips, mangostukjes, rozenblaadjes,
korenbloemblaadjes, goudsbloemblaadjes en natuurlij aroma

€ 2,60

Chai Latte
Black spicy Bombay chai thee met warme melk

€ 2,60

Verse thee (gember - sinaasappel of muntthee)

€ 2,75
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