WARME STOET
Tosti (gemaakt van Turkse pide) met:
Kaas
Ham & kaas
Mozzarella, pesto, tomaat & rucola
Mozzarella-serranoham,
pesto & pijnboompitjes
Brie, appel, walnoot, honing & rucola
met cranberrydip
Kip de Luxe, cheddar kaas, bosui en
knoflooksaus
+ met ketchup, curry, kruidensaus of chili

STOET

€3,25
€3,50
€4,50
€4,95
€4,95
€4,95

Twee plakken brood (keuze uit wit of meergranen)
belegd met:
Gegrilde kip
€4,75
Avocado-slamelange-tomaat-kruidensaus
Tonijnsalade
€4.50
IJsbergsla
Gezond
€4,50
Kaas-achterham-ijsbergsla-ei-tomaat-komkommerkruidensaus
may
Oude kaas
€3,95
Rucola-mangochutney
Jonge kaas
€3,95
Jong belegen kaas, kruidenboter, rucola
Carpaccio
€5,50
Rucola-granapadano-pestomayo-pijnboompitjes
Brie
€4,50
Honing-zoete balsamico-walnoten-rucola
Geitenkaas
€4,75
Zachte geitenkaas-cranberrycompote-rucola
Glutenvrij brood

+€0,50

SPECIALS
Pide Hummus
€4,95
Turkse pide met hummus, gegrilde courgette,
komkommer, tomaat & gemengde sla
Warme Geit
€5,25
Eén dikke plak stoet met appelstroop, geitenkaas,
serranoham & pijnboompitjes
Avo toast
€5,25
Eén dikke plak stoet met smashed avocado, ei, tomaat
& rucola
+bacon
€0,50

Geitenkaas
Tomaat, appel, walnoot en honing
Kip
Avocado, pijnboompitjes, zongedroogde
tomaatjes, granapadano, pestomayonaise

€1,50

SOEP MET STOET
Verse tomaten-paprikasoep

€3,75

Soep van het seizoen

€3,95

€7,50
€7,50

MEER LEKKERS
Romige yoghurt
€3,95
met granola van Buuf, huisgemaakte compote & wat
fruit
Yummy Yoghurt
€2,95
Kleine yoghurt met granola van buuf, huisgemaakte
compote & wat fruit
Picknickplank (vanaf 2 personen)
p.p. €6,95
Ei in het pannetje, een combi van onze belegsoorten,
smeersels, een kopje soep & lekker veel brood!
The warm & cozy
€5,25
Warme havermout met sojamelk, appel, amandelen,
karamelsaus en kaneel
The guilty
€5,25
Warme havermout met sojamelk, banaan, kokos,
karamelsaus en pindakaas
Pancakes
€3,95
Met wat vers fruit en stroop

WRAP
Groentewrap
S
Wrap met hummus, avocado, tomaat,

KLEINE STOET
Eén plak brood (wit of meergranen) met:
Kaas, ham, pindakaas, jam,
chocopasta of appelstroop

SALADE MET STOET

€4,50

komkommer & gemengde sla
Kipwrap
€4,50
Wrap met stukjes kip, ijsbergsla, komkommer,
kiemgroente, granapadano & yoghurtsaus
Serranowrap
€4,95
Wrap met geitenkaas, serranoham, rucola en
pijboompitjes
Tuna Melt
€4,95
Quesadilla met tonijnsalade, cheddar kaas
& ijsbergsla

