Lunch broodjes (van 11.30 uur tot 15.30 uur)
Theesuggestie (+ € 2,75)

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

€ 8,25

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

Kruidige Bloemkool, zongedroogde tomaat, amandelen
En een salsa van geroosterde paprika,

€ 7,95

livingstone’s twist & dry, malawi, zwarte thee met moutige afdronk

Frisse Huisgemaakte makreelsalade met grapefruit

€ 8,25

Thyolo moto, malawi, op guave hout grookte thee met een zacht romige afdronk

Lunch tosti’s (van 11.30 uur tot 15.30 uur)
theesuggestie (+ € 2,75)

gerookte coburger, zachte geitenkaas, peer en broccoli

€ 6,95

Bai Sha Lu, china, aromatische groene thee met een frisse en zoete afdronk

griekse feta, licht pittige rodekool en vijgenjam

€ 6,95

Tie guan yin, China, groene oolong met een bloemige karakter en een ronde textuur
* alle lunchgerechten kunnen glutenvrij besteld worden (+ € 0,50)

Wifi: lucas_free

Password: carrotcake (kleine letters)

Thee

Fris

Witte Thee, Groene Thee, Jasmijn thee, Oolong thee,

Homemade ice tea

€ 3,25

Homemade Kombucha

€ 3,25

Earth water - sparkling

€ 2,50

Zwarte Thee, Lapsang Souchong, Pu-Erh thee

€ 2,75

kruiden thee, Rooibos,
homemade Chai latte / dirty chai latte

€ 3,50/4,50

Luscombe grapefruit tonic water / proviant rabarber

€ 3,00/3,25

Premium Matcha latte

€ 3,80

Luscombe Gingerbeer / passionate gingerbeer

€ 3,75

* wij vertellen graag meer over de verschillende soorten thee

Zoet

Koffie

Huisgemaakte taarten

€ 4,00

dadel-noten reep met matcha

€ 2,75

Americano

€ 2,25

Ristretto

€ 2,25

Espresso/dubbele espresso

€ 2,25/3,20

Cappuccino/dubbele cappuccino

€ 2,60/4,00

Flat white

€ 3,50

luxe Ontbijtplank voor twee (prijs p.p.)

€ 14,95

Café latte

€ 2,80

Croissant met homemade jam en zoute roomboter

€ 7,50

Latte macchiato

€ 2,9o

Espresso macchiato

€ 2,40

Ontbijt (tot 15.30 uur)

Cortado

€ 2,50

Kwark met huisgemaakte granola, honing en seizoensfruit*

€ 5,95

Extra shot espresso

€ 1,00

Notenbrood met oude kaas, appelstroop en zoute roomboter*

€ 5,95

Kruidige ijskoffie

€ 3,80

Krokante Rosti met zachte geitenkaas, witte chocola en peer*

€ 6,75

Iced coco matcha

€ 3,80

Croissant met homemade jam en zoute roomboter

€ 3,00

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

* koemelk kan vervangen worden door havermelk of ongezoete soyamelk

sappen
Verse sinaasappelsap / sinaasappelsap groot

€ 3,25/4,50

* lucas ontbijt is inclusief alle enkel shot koffie varianten
* kwark kan vervangen worden door kokosyoghurt (+ € 0,75)
* deze ontbijtgerechten kunnen glutenvrij besteld worden (notenbrood + € 0,50)

Verse sinaasappel-frambozensap / sinaasappel-kruidensap / groot € 3,50/4,95
Appelsap

€ 2,50

Wifi: lucas_free

Password: carrotcake (kleine letters)

