Lunch
van 11.30 uur tot 15.30 uur’
alle lunchgerechten kunnen glutenvrij besteld worden (+ € 0,75)

meergranen broodjes
Theesuggestie (prijzen zie theekaart)

Delftsblauw geitenkaas, spread van rodekool en appel en een frisse
Rodekool/walnoot salade

€ 8,95

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

Gegrilde groentes, mango hummus en gerookte amandelen (Vegan)

€ 8,25

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

Pompoen/hazelnoot falafel, spread van geroosterde bloemkool,
Granaatappel En yoghurt-limoendressing (optioneel vegan)

€ 8,75

CHARCOAL FIRED, TAIWAN, charcoal fired oolong with honey flavours

Verse Salade
Frisse Salade met verschillende groentes, noten, basilicumdressing
en een topping naar keuze:
Geitenkaas of feta
Gegrilde groentes
Pompoen/hazelnoot Falafel
Meergranen Broodje erbij? + € 1,50

€ 9,75

Luxe tosti’s
theesuggestie (prijzen zie theekaart)

ventricina, zuurkool en oude utrechtse kaas

€ 7,95

Nepal Imperial black, nepal, full and round black tea with fruity flavours

Gruyère, geroosterde zoete aardappel en prei

€ 7,75

tie guan yin, zachte groene oolong met een bloemig karakter

Voor de kinderen
Tosti ham/kaas of Kaas met komkommer en ketchup
Croissant
Vers banaantje of appeltje

Wifi:: lucas_free

Password: carrotcake (kleine letters)

€ 5,25
€ 2,00
€ 1,00

Wifi:: lucas_free

Password: carrotcake (kleine letters)

Warme dranken

huisgemaakte taart

geen extra kosten voor havermelk of sojamelk
shot bio koskosmelk (+ € 0,75)

vraag ons personeel naar de gluten- en lactosevrije opties

theepotje

Citroengras kwarktaart met frambozencoulis

€ 4,25

Chocolade- tonkaboontaart met frambozencoulis

€ 4,25

Carrotcake met walnoten

€ 4,25

Energie dadel- notenreep met matcha (vegan)

€ 2,95

Zie de theekaart

vanaf € 2,95

Koffie

Wisselend aanbod – zie krijtbord

Ristretto

€ 2,40

Espresso/dubbele espresso

€ 2,40/3,30

Americano

€ 2,50

Cappuccino/dubbele cappuccino

€ 2,95/4,50

Flat white

€ 3,80

Café latte/ Latte macchiato

€ 3,50

Espresso macchiato

€ 2,60

Cortado

€ 2,70

Extra shot espresso

€ 1,00

menu

Slow coffee Clever drippper (zie bonen op de molen)

€ 4,25

incl. koffie of thee en een glas verse jus

Homemade Chai latte / dirty chai latte

€ 3,95/4,95

Homemade Golden cappuccino (kurkuma, gember, rooibos)

€ 3,25

Premium Matcha latte

€ 4,50

Warme chocolademelk met vers gembershot (lekker pittig)

van 08.00 uur tot 15.30 uur’
glutenvrij of kokosyoghurt (+ € 0,75)

luxe ontbijt (vanaf twee personen)

Warme dranken

Warme chocomelk (verse slagroom +0,75)

ontbijt

`

€ 3,95
€ 4,95

koude dranken

.
croissant met huisgemaakte jam en gezouten boter

€ 3,40/4,60

Verse jus-basilicumsap / groot

€ 3,90/5,25

Verse jus-frambozensap / groot

€ 3,90/5,25

Appelsap

€ 3,00

Kwark met huisgemaakte granola, seizoensfruit en honing

€ 6,75

Notenbrood met oude kaas, appelstroop en gezouten boter

€ 6,50

Rósti met zachte geitenkaas, peer en witte chocolade

€ 6,95

Croissant met huisgemaakte jam en gezouten boter

€ 3,25

FriS
Homemade ice tea

€ 3,75

Homemade Kombucha

€ 3,75

Luscombe Ginger Beer

€ 3,75

Luscombe Grapefruit Tonic

€ 3,25

Earth Sparkling water

€ 3,00

€ 8,25

ontbijt

sappen
Verse jus / groot

€ 16,50 p.p

croissants, meergranenbrood, kleine kwark & granola, gekookt eitje,
overjarige kaas, coppa di parma, huisgemaakte jam, appelstroop en zoute boter’

Allergie? Laat het ons weten we kunnen veel gerechten aanpassen

