Lunch broodjes (van 11.30 uur tot 15.30 uur)
Theesuggestie (prijzen zie theekaart)

Lepelenburg Blauwaderkaas, Gekarameliseerde wortel, rabarbercompote
en ingelegde ui (of vegan met gezouten cashewnoten)

€ 8,95

hang zhou Long Jing, china, vol romige groene thee met notige afdronk

knapperige romanesco, zoete aardappel met een tapenade van zwarte olijven en
pompoenpitten

€ 8,95

Gilian persian, iran, mildd rode thee met een zoete afdronk

gerookte zalmmoot met aubergine, ingelegde choggiabiet en
citroenolie

€ 9,25

Smoke TEA, taiwan, stevig gerookte rode thee met een lange afdronk

Luxe tosti’s (van 11.30 uur tot 15.30 uur)
theesuggestie (prijzen zie theekaart)

geconfijte eendenbout, cranberries, venkel en oude kaas

€ 8,25

Bergamot Oolong taiwan, elegante thee, met kleine stukjes bergamot

Oude Boerenkaas, geroosterde spruit en zoete ui

€ 7,50

CHARCOAL FIRED, TAIWAN, HOUTSKOOL GEROOSTERDE OOLONG THEE MET HONINGTONEN
* alle lunchgerechten kunnen glutenvrij besteld worden (+ € 0,75)

Wifi: lucas_free

Password: carrotcake (kleine letters)

Theepotje
Zie theekaart

€ 2,95-3,95

Koffie
Americano

€ 2,40

Ristretto

€ 2,40

Espresso/dubbele espresso

€ 2,40/3,30

Cappuccino/dubbele cappuccino

€ 2,90/4,70

Flat white

€ 3,80

Café latte/ Latte macchiato

€ 340,

Espresso macchiato

€ 2,60

Cortado

€ 2,70

Cococcino
Extra shot espresso

Homemade taart
Citroengras kwarttaart

€ 4,25

Chocolade-tonkaboontaart met frambozencoulis

€ 4,25

Carrotcake met walnoten

€ 4,25

Vegan dadel-notenreep met matcha

€ 2,95

* vraag naar de gluten- en lactosevrije opties

Ontbijt menu (tot 15.30 uur)
incl. verse jus en koffie of thee

luxe Ontbijtplank (vanaf twee personen, prijs p.p.)

€ 16,50

Croissant met homemade jam en zoute roomboter

€ 8,25

€ 3,40

Ontbijt (tot 15.30 uur)
Kwark met huisgemaakte granola, seizoensfruit en honing

€ 6,75

€ 1,00

Notenbrood met oude kaas, appelstroop en zoute roomboter

€ 6,50

Krokante Rösti met zachte geitenkaas, witte chocola en peer

€ 6,95

Croissant met homemade jam en zoute roomboter

€ 3,25

* Geen extra kosten voor havermelk of ongezoete sojamelk

Warme dranken
Chocolademelk / slagroom

€ 3,60/0,75

Spicy chocolademelk met gember

€ 4,40

Homemade Chai latte / dirty chai latte

€ 3,90/4,90

Rooibos,-kurkuma-gemberccino

€ 3,10

Premium Matcha latte

€ 4,40

* kokosyoghurt + € 0,75
* granola en Rösti zijn glutenvrij, notenbrood glutenvrij + 0,75

Lucas tea tasting

sappen
Verse sinaasappelsap / groot

€ 3,40/4,60

Verse sinaasappel-kruidensap / groot

€ 3,60/4,95

Verse sinaasappel-frambozensap / groot

€ 3,90/5,25

Appelsap

€ 3,00

Ruik, proef en ervaar de rijkdom van thee
in combinatie met hartige en zoete bites
€ 28,50 per persoon
Reserveer via info@lucasutrecht.nl

FriS
Homemade ice tea

€ 3,75

Homemade Kombucha

€ 3,75

Earth water - sparkling

€ 3,00

Luscombe grapefruit tonic water / proviant rabarber

€ 3,25/3,50

Luscombe Gingerbeer / Luscombe passionate gingerbeer

€ 3,95

