
in wel 8 smaken!

Croissant
Vers voor je afgebakken, met roomboter en jam

Avocado Toast
Smash van avocado, citroen en chili, geserveerd op toast

Eitje
Gekookt eitje, Geserveerd met toast en boter

KKlein Ontbijt
Ontbijtplank met bananenbrood, yoghurt met granola en een glas vers sap 

Groot Ontbijt
Geniet samen van een heerlijkE ontbijtplank gevuld met bananenbrood, 
scones, gekookte eitjes, toast, yoghurt met granola en vers sap

SERVED ALL DAY

French Toast
WeWentelteefjes van suikerbrood met caramel, mascarpone en vers fruit

Scone
Vers voor je afgebakken, met mascarpone, vanille en vers fruit  

Yoghurt Bowl
Met - de allerlekkerste - Naturally Granola en vers fruit

+ bacon / gerookte zalm  / feta / gekookt ei 2,00

Ontbijt
3,75

6,50

4,50

7,50

12,50 p.p.

7,50

55,50

6,00

2,00
3,00
2,25
2,75
3,00
3,00
33,50

Haver / kokos / sojamelk
Slagroom / siroop

0,50
0,50

Verse munt of gember thee
Verse munt / gember / sinaasappel thee

Groen / zwart / rooibos / winter spice 
bosvruchten / detox / apple pie

2,50

3,00
3,25

Espresso  
Dubbele espresso   
Americano  
Cappuccino  
Latte macchiato   
Koffie verkeerd  
FFlat white
 

WARME DRANKEN

* wij de beste espressobonen gebruiken van 
branderij hopper voor het MAKEN van 
onze koffies? 

TAART EN ZOET

HIGH TEA
misschien heb je ‘m weleens voorbij zien komen op social media? onze - inmiddels bekende - high tea.
leuk voor verjaardagen, baby showers of gewoon zomaar... om gezellig bij te kletsen met een vriendin!

GENIET twee uur lang van een tafel vol lekkers:

- mini smoothiebowls
- taart en zoet van koekela bakery
- scones met vanille creme en vers fruit
- h- hartige sandwiches en wraps
- verse thee (onbeperkt)

inclusief passende versiering, confettI EN een bos verse bloemen op tafel!

* reserveren verplicht
vraag naar de mogelijkheden!

€22,50 p.p.

Bananenbrood
Hazelnoot brownie 
Naked velvet cake  
Cheesecake
Special v/d week

2.75
2.75
4.25
3.75
  -

van koekela bakery

* wij onze taarten serveren met de lekkerste 
brownies, bars en taarten van koekela bakery?

Wist jij dat...
* wij onze koffietrainingen volgen van 
lex wenneker? Nederlands barista kampioen 
en nummer 2 op het world barista championship!

Matcha Latte
Opgeschuimde warme melk met een poeder van groene thee
en vanille 

Chai Latte
Opgeschuimde warme melk met winterse kruiden mix
+ extra shot espresso 1,00 (dirty chai latte)

PumPumpkin Spiced Latte
Winterse pumpkin spiced latte maCchiato  met slagroom 
en kaneel

Red Velvet Latte
Onze favoriet: een roze latte! Opgeschuimde warme melk 
met witte chocolade, slagroom en een shot espresso

MocchaCCIno
CaCappuccino met ECHTE CALLEBAUT CHOCOLADE (WIT OF MELK)

Warme chocolademelk
Opgeschuimde warme melk met echte Callebaut chocolade 
(wit of melk) + slagroom 0,50

3,25

3,75

4,25

4,25

3,50

3,25

Specials

IETS TE VIEREN?

onze groepsruimte is beschikbaar voor groepen 
vanaf 10 personen. jullie eigen verdieping met lange 
groepstafel en uitzicht op het centrum van dordrecht!

baby shower, verjaardag of workshop
op de planning?

tot 12.00 


