“Biologisch waar je blij van wordt”

Ontbijt (vanaf 08:00 uur tot 11:30)

Groot
Croissant met of jam, of chocopasta, of boter + koffie of
thee naar keuze + sap (appel, peer, sinaas-mango). 6,Groter
Granola met yoghurt + koffie of thee naar keuze +
sap. 7,Grootst
Geroosterd broodt, met of jam, of chocopasta of boter
+ gekookt ei + koffie of thee naar keuze + sap. 8,-

“Biologisch waar je blij van wordt”

Warme dranken

Koffie
Espresso
Doppio
Koffie verkeerd
Cappucino
Latte Macchiato
Caffe Macchiato
Thee (Numi organic tea)
Vers gemberthee of munt

2,20
2,20
2,60
2,70
2,70
2,90
2,50
2,30
2,50

Essenials tea

Bijzondere thee van losse blaadjes.

Lunch (vanaf 08:00 uur tot 17:00)

Sandwich
Belegde desem-boterham met keuze uit: belegen
boerenkaas van de Genneper Hoeve, venkelsalami,
Kempische ham of huisgemaakte humus
(met rucola, tomaat en alfalfa).
3,90
Tosti
Tosti van desembroodt met: boerenkaas
Kempische ham-boerenkaas.

4,20
4,80

Soep van de dag
Flinke kom stevige soep met een snee brood. 6,50
Quiche Loraine
Stuk huisgemaakte quiche (vega)

3,90

Worstenbroodtje 2,- (”Brabo-kombi” = met koffie 4,-)

Zoet

Bio haver brownie
Stuk haver carrot cake
Stuk spelt appeltaart
Haverkoek
Spelt gemberkoek
Spelt Noten- of chocokoek
Crolus
Krachtvoer

2,50
2,90
3,90
0,95
0,95
1,10
1,60
2,50

Oolong: rond, zacht, licht zoet en vol met geurige
tonen van honing, bloemen en perzik.
Buchu: een combinatie van mint en zwarte bessen,
licht zoet en fris.
Verveine: (ijzerkruid) een subtiele parfumachtige
citroensmaak
Jasmine: een zachte bloemige smaak. Proeft naar de
lente.
Per glas
Potje (600ml)

2,80
4,90

High tea
potje Essentials tea met een stukje brownie, carrotcake
en mini-crolus 7,50

Koude dranken /sap
Perensap
Appelsap
Sinaasappel-mangosap
Lemonaid (bloedsinaasappel,

2,30
2,30
3,30
2,40

Charitea green-tea

2,40

limoen of maracuja)

Alles op het menu is biologisch en is ook “to-go”
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De boterhammen zijn bruin tarwe desembroodt.
Voor allergie-informatie vraag de bediening of de bakkers.
Als het druk is graag bestellen bij de kassa. Afrekenen altijd bij de
kassa.
Schrijf een recensie op TripAdviser
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