
Diverse frisdranken     >2,00
Verse jus d’orange  klein 3,00 / groot 3,50
Verse fruitsap  klein 3,50 / groot 4,50
Appelsap  2,50
Iced latte                           2,50
Halfvolle melk of karnemelk  1,00

Koude dranken

Warme dranken - koffie

Snacks
   huisgemaakte gehaktbal  4,00
   frikandel  2,00
   runderkroket  2,00
   groente kroket  2,20
Op een puntje? +0,50

Patat 
   zonder / mayo / pindasaus / speciaal  >4,00

Espresso  2,20
Espresso macchiato  2,30
Espresso doppio  2,60
Cortado  2,30
Koffie  2,30
Americano  2,40
Café latte  2,60
Cappuccino  2,60
Latte macchiato  2,70
Flat white  2,80
Extra shot espresso  +0,50
Cafeïne vrije koffie  +0,30
Havermelk  +0,50
Thee  2,20
Munt/Gember thee  2,60
Chai latte  3,00
Warme chocolademelk  2,50 
Slagroom +0,50

Baguette
Oude kaas, walnoten & gekarameliseerde uien chutney    6,50
'Gezond'; kaas, gekookt ei, tomaat, komkommer, augurkjes & mayonaise  6,50
Huisgemaakte tonijnsalade met appel & kappertjes      6,50
Gerookte zalm, komkommer, gekookt ei & kruidenroomkaas    7,50
Hummus, zongedroogde tomaten, komkommer, feta & pijnboompitten 7,50
Krokante garnaal, avocado, tomaat & chilisaus     7,50
Gerookte kip, zongedroogde tomaten, pijnboompitten & pesto   7,50
Avocado, feta & pesto      6,50

Ontbijt & lunch - belegde broodjes

Ontbijt & lunch - diversen

Tosti
   kaas  3,00
   ham / kaas  3,50
   ham / kaas / tomaat  3,60
   Tosti v/d week 4,50

Wentelteefje met kaneelsuiker  3,00
  met spek +0,80

Vers afgebakken croissant naturel  2,50
   kaas / ham / jam 
  0,40 per extra ingrediënt

Huisgemaakte verse soep  4,50

J&J’s broodje ei 
Bestaande uit een ‘sandwich’ van geroosterd brood, 2 gebakken eieren, 
sla, tomaat, komkommer & mayo 

   J&J’s broodje ei 4,00
   J&J’s broodje ei met kaas, spek en/of ham 5,00
   J&J’s broodje ei met ui, champignons en kaas 5,50
   J&J’s broodje ei met zalm & avocado 6,50

Voor, na of bij de koffie
Kijk binnen voor onze 

dagverse taart en cakes!
Meer snacks, zoetigheden en ijs 

binnen, kijk even of vraag het ons!

Ben jij een

  Elke werkdag tot 9 uur  

      kost een 
    kop koffie 1,60

Vroege Vink?!

U KUNT BINNEN AAN DE BAR BESTELLEN A.U.B

Menu


