Delicious Coffee &
Homemade Food

Koffie waar je blij van wordt!
Koffie Je vertrouwde kop koffie
Long Black Zachte zwarte koffie op basis van

Huisgemaakte favorietjes
Vers uit eigen oven

3,15

3,90

3,95

dubbele ristretto

Espresso Kleine Italiaanse koffie
Ristretto Kort, krachtig en vol van smaak
Macchiato Espresso met melkschuim
Cappuccino De favoriete Italiaanse

3,15

3,90

3,15

3,90

3,20

3,95

3,45

4,35

3,45

4,35

opgeschuimde melkkoffie

Cortado Espresso met een scheutje warme melk
Flat White Australische cappuccino op basis

4,15

Latte Espresso met warme melk en melkschuim
Latte Macchiato Opgeschuimde melk met espresso

4,25

van ristretto

3,50

4,40

Barista Appeltaart Met hazelnoten en amandelspijs
Carrot Cake Met zoete roomkaastopping en walnoten
New York Cheesecake Met vanille en een

4,50
4,25
4,50

bodem van kandijkoeken

Chocoladetaart Met een chocolade ganache topping
Millionaires Shortbread Krokante koekbodem,

4,50
4,50

zachte karamel en een pure chocoladetopping

Bosbes Oreo Bar Bosbessen-cashewnoten bavarois

4,50

Barista Proeverij Drie mini’s van ons gebak

4,75

op een Oreo-koekjesbodem met cacaonibs

Kleine verwennerijtjes
Bananenbrood Met amandel, abrikoos en pure chocolade.

4,10

Gezoet met honing, glutenarm en lactosevrij

Plantaardige melk in je koffie?

Seasonal Brownie Gevuld met ingrediënten van het seizoen
Coconut Surprise Bar Met gedroogde vruchten,

Vraag je barista naar de gratis opties.

3,95
3,95

chocolade en kokos

Double Ginger Cookie Kruidige gemberkoek met een

Thee & Power Lattes

2,95

zachte romige vulling en een hint van sinaasappel

en andere warme dranken

Kaneelscone Met clotted cream en kersenjam

Verse Muntthee Met honing
Verse Gemberthee Met sinaasappel of citroen
Winter Thee Met kaneelstokje, steranijs,

4,10

3,75
3,75
3,95

kruidnagel en sinaasappel

Thee Kies uit ons assortiment

3,25

Chai Tea Latte Kaneel of vanille-honing
Matcha Latte Van groene theebladeren
Blue Butterfly Latte Vol met antioxidanten

3,95

3,95
3,95

Barista Specials een lekkere

koffiespecial met je favoriete smaak

Caramelino Met karamelsmaak en karameltopping		
Skinny Special Met magere melk en suikervrije siroop		
Popcorn Latte Macchiato Met popcornsmaak, 		

4,60

Gingerbread Moccachino Met espresso, 		

5,60

4,60
5,75

slagroom, karamelsaus en popcorn

Smoothies

chocolademelk, slagroom, kaneel en gingerbreadsmaak

& meer verfrissende dranken

Fruity Smoothie Mango en aardbei met 		

5,25

Power Smoothie Blauwe bessen, banaan,

6,50

een vleugje appel en ananas

		

dadel, avocado, raw chocolate en koffiebonen

Verse Jus d’orange

4,50

Homemade Peach Iced Tea Sparkling Iced Tea 		

5,25

Hot Chocolate

om warm van te worden

Hot Chocolate		
Chestnut & Pear Hot Chocolate 		

3,75

Met kastanje- en peersmaak, slagroom en walnoot

Homemade Lemonade Met de verfrissende 		

3,75

Met de smaak van kaneel, slagroom en een scheutje rum		

Iced Coffee IJskoffie van onze eigen espresso, 		

4,20

Soft Drinks Vraag naar ons aanbod		

3,25

met lichtzoete perziksmaak

3,75

Met slagroom +0,75

Heart Warming Hot Chocolate 		

smaak van citroen

met siroop + 0,50, met slagroom +0,75

= vegan

5,25
6,95

Breakfast de kickstart van jouw dag
Te bestellen tot 12 uur

Barista Breakfast

| 12,95
Ontbijten met een croissantje, kaneelscone, mini açai bowl met fruit en
granola, broodje Beemster kaas, gekookt ei en een verse jus d’orange

Açai Bowl Special

Lunch

sandwiches & meer

| 9,95
Açai met banaan, guarana en een topping van granola, vers fruit,
pindakaas en kokosrasp

Sandwiches

Breakfast Burrito

Club Sandwich

Pancakes | 8,75
Met bosbessen, banaan, mandarijn, chocolade, maple syrup,
frambozencoulis, kaneel en clotted cream

Carpaccio Sandwich

Bananenbrood

Beemster Oude Kaas Sandwich

Keuze uit bruinbrood of maïsbrood
| 11,75
Geroosterde kipfilet, pestomayonaise, bacon,
sla, komkommer, tomaat en tortillachips

| 8,75
Guacamole, kip, tomatensalsa, cheddar en een
bakje crème fraîche, gegarneerd met landcress

Gezellig
samen lekker
lunchen

| 11,95
Rundercarpaccio, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, sla,
komkommer, tomatensalsa, landcress en pittenmix
| 8,95
Kaas van 100% Hollandse weidemelk, mosterdmayonaise, sla, gepofte
tomaatjes, landcress, balsamico dressing en groene kruidencrumble

| 5,50
Met bosbessen, amandel, kaneel en clotted cream

Small Breakfast

| 4,95
Een klein ontbijtje! Keuze uit een croissant met jam of boter,
een chocolade croissant of een cinnamon roll met een glaasje
verse jus d’orange.

Smashed Avocado Sandwich

| 9,95
Avocado, sla, zoetzure pompoen, gepofte tomaatjes, landcress
en pittenmix. Lekker met een gepocheerd ei +1,50

Naanbroodje Gerookte Forelsalade

Borrelen

| 11,75
Huisgemaakte gerookte forelsalade op een naanbroodje met landcress,
radijs trio, sla, gepofte tomaatjes, groene kruidencrumble en citroen

Lekker
borrelen

Naanbroodje Plantaardige Kip

| 11,95
Plantaardige kipstukjes gegaard in “Ras el Hanout” kruiden,
bbq mayonaise, geroosterde rainbow wortels, sla, landcress
en groene kruidencrumble

wijn, bier & alcoholvrij

Chardonnay Vol met een vleugje hout
Pinot Grigio Fris met tonen van perzik
Rosé Fris en licht, met tonen van aardbei
Merlot Fruitig met tonen van blauwe bes

4,75

24,50

4,75

24,50

4,75

24,50

4,75

24,50

Heineken Een echt Nederlands biertje		
Affligem Dubbel Een lichtzoet donkerkleurig abdijbier
Seizoensbier Vraag naar ons seizoensbier		
Heineken 0.0% Alcoholvrij bier

Bites

3,75
4,95
4,75
3,50

| 8,95
Porchetta ham, sla, bacon, peperkaas,
mosterdmayonaise, tomatensalsa en gepickelde ui

Pulled Chicken Wrap

| 9,15
Pulled chicken, cheddar, sla, avocado, jalapeño peper,
gegarneerd met landcress en groene kruidencrumble

Broodsticks met shakshuka dip 		

| 3,95
Van 100% rundvlees, geserveerd met Provençaalse ketchup
9,95

Naanbrood sticks met dip van pittige oosterse tomaten,

Salade

ratatouillesaus, geroosterde kikkererwten en ei, uit de oven

Nachos Deluxe Met guacamole, tomatensalsa, crème

7,95

fraîche en gesmolten kaas, met kip + 1,75		

Borrelplankje Goed gevulde borrelplank met

Boeren Melt

Saucijzenbroodje

Te bestellen vanaf 14:30

een mix van ons assortiment

Warm uit de oven

9,50

12,95

Frisse Salade

| 9,75
Frisse gemengde sla met komkommer, gepofte tomaatjes,
radijs trio, geroosterde rainbow wortels, vinaigrette, gepickelde ui,
groene kruidencrumble en geroosterde kikkererwten

Extra toppings

» Carpaccio +2,50
» Pulled Chicken (of plantaardige kip) +1,75
» Huisgemaakte Forelsalade +2,00
Allergenen: Scan de QR-code
voor onze allergenen kaart.

= vegan

