
SMOOTHIES
ACAI
(appel, banaan, acai) +0,50

DJANGO MANGO
(mango, banaan, kokos)

VITAMIN BOOST
(framboos, mango, banaan, sinaasappel)

THE HULK
(mango, spinazie, appel, gember)

PITAYA
(pitaya, framboos, banaan, kokos) +0,50

GOING NUTS
(pindakaas, banaan, gezouten karamel, kokos) 

GREEN GODDESS
(ananas, avocado, spinazie, kokos)

VERY BERRY
(bosvruchten, banaan, amandelmelk)

CINNABON
(banaan, yoghurt, havermout, kaneel)

3,00 / 5,00
Havermout / chiazaad / cacao nibs / 

yoghurt +0,50

SHOTS

ENERGY FIX
(gember)
FLU SHOT
(gember, citroen, honing, munt & 
cayenne peper)

2,00

2,50

LET’S PUT IT IN A BOWL 
Onze smoothiebowls worden geserveerd met 
granola, vers fruit & kokos

MONKEY BOWL
met pindakaas, cacao, avocado & banaan

MANGO MADNESS BOWL 
met mango, ananas & banaan

ACAI BOWL
met appel & banaan

PITAYA BOWL
met mango & framboos

GREEN BOWL 
met avocado, appel, banaan & spinazie

BREAKFAST
All day everyday

GRIEKSE YOGHURT
met granola & vers fruit

BANANENBROOD
met mascarpone, vanille, banaan & walnoot

SCONES
met mascarpone, vanille & vers fruit

BIG BOSS BREAKFAST
griekse yoghurt met granola, bananenbrood, 
avocado toast & koffie/thee/cappuccino

ONTBIJT PLANK
rustiek brood,  diverse zoete & hartige 
smeersels, vers fruit & koffie/thee/cappuccino
(te bestellen vanaf twee personen, ook leuk 
voor grote groepen)

7,50

8,50

8,50

7,50

8,50

5,00

4,50

4,50

10,00

12,50

TEA PARTY
Verse, losse thee van Tea Bar

LADY GREY
De vrouwelijke variant van Earl Grey. 
Met frisse citrus smaak.

SENSEI SENCHA
Groene thee met de frisse smaak van
citroengras & citrusschillen.

ROOIBOS ALMOND LATTE
Zoet & kruidig. Waan je bij de 
banketbakker met deze heerlijke thee

AMSTERDAM BLEND
Geurige zwarte thee met vanille & kaneel

PEPERMUNT
Stress? Verkoudheid? Pepermunt verlicht!

SUPERWOMAN
Krachtige kruidenthee met venkel, gember 
& kaneel

NOTENDROOM
Onze favoriet! Zoete thee met de geur en 
smaak van versgebakken koekjes. 
Kleurt roze in je glas!

OLD DUTCH APPLEPIE
Smaakvolle thee met appel & kaneel

CHAMPAGNE CASSIS
Frisse, zoete thee met de geur van rode 
bessen

VERSE MUNTTHEE
GEMBERTHEE
(met honing & citroen)

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

3,00
3,00

CAKE CAKE CAKE
Wisselend van Koekela!

BUT FIRST, COFFEE.
ESPRESSO
DUBBELE ESPRESSO
AMERICANO
CAPPUCCINO
FLAT WHITE
LATTE MACCHIATO

ICED LATTE
incl. 1 siroop naar keuze

HOT CHOCOLATE

Siroop +0,50
vanille, caramel, salted caramel, kaneel,
kokos of speculaas

Soja / kokos / amandelmelk / 
decafé +0,50

SPECIALS

SPECULOOS LATTE
(met amandelmelk & speculaas)
CHAI LATTE
MATCHA GREEN TEA LATTE
MOCHACCINNO
(met nutella & opgeschuimde melk)

FRIS

MINERAALWATER
(stil of bruisend)
FRITZ FRISDRANK
SCHULP BIOLOGISCH APPELSAP

3,00

2,00
2,75
2,00
2,50
3,00
3,00

3,50

4,50

3,75
4,00
4,50

2,50

2,50
2,50

HAM & KAAS

ITALIAANSE KIP
met groene pesto, mozzarella, 
zongedroogde tomaat & pijnboompitten

GEITENKAAS
met rood fruit, honing & walnoot

SPICY HUMMUS
met avocado, feta & chilipeper

APPEL & KANEEL
met mascarpone & vanille

5,50

8,00

8,00

8,00

8,00

SALADES
Onze salades worden geserveerd 
met brood en boter

GEITENKAAS
met rood fruit, honing & walnoot

ITALIAANSE KIP
met mozzarella, zongedroogde tomaat, 
komkommer & pijnboompitten

GEROOKTE ZALM
met avocado, komkommer, feta & tomaat

8,50

8,50

9,50

TOSTISANDWICHES

NUTELLA
met mascarpone, vanille, walnoten & 
banaan 

GEZOND
met kaas, ham, tomaat, komkommer 
& sla

AVOCADO TOAST
met avocado, tomaat & chilipeper

SPICY HUMMUS
met komkommer, avocado, feta & sla

GEITENKAAS
met rood fruit, honing, walnoten
& sla

KIP
met groene pesto, komkommer,
zongedroogde tomaat, sla & 
pijnboompitten

GEROOKTE ZALM
met avocado, komkommer, 
tomaat & sla

BORRELPLANK VOOR TWEE
Verschillende soorten brood, hartige
smeersels & diverse toppings

6,00

6,50

6,50

7,00

7,00

7,50

7,50

15,00

WHY BE MOODY WHEN YOU 
CAN SHAKE YOUR SMOOTHIE


