WARME DRANKEN
€2,60 / €3,40
€2,70 / €3,50
€2,75 / €3,55
€2,60 / €3,40
€2,90 / €3,70
€3,70
€3,00
€3,30
€2,70
€3,00
€3,25
€3,25
€3,50

Espresso
Espresso Macchiato
Cortado
Koffie (lungo)
Cappuccino
Flat White
Latte
Latte Macchiato
Thee
Warme Chocomel
Verse Muntthee
Verse Gemberthee
Verse Gember-muntthee

+ €0,80
+ €0,60

Extra shot espresso
Slagroom

SPECIAL BLENDS (standaard met sojamelk)
€3,50
€3,50
€3,50

Chai Latte
Matcha Latte
Kurkuma/Turmeric Latte
Iced Coco (blended kokosmelk,
banaan, espresso en ijs)

KOUDE DRANKEN
€3,20
€3,20
€3,20
€3,20
€3,20
€3,50

Appelsap (Schulp)
Perensap (Schulp)
Tomatensap (Schulp)
Elderflower (Belvoir)
Ginger Beer (Belvoir)
Charitea Green
(groene thee & gember)
Earth Water (still or sparkling)
Glas melk

€2,70
€2,50

SOOF LIMONADES
Bessen, Lavendel, Appel
€3,20
Citroen, Munt, Appel
€3,20
Wortel, Gember, Appel
€3,20
Onze limonades zijn zonder toegevoegde suikers
en serveren we met bruiswater

WIJN
Wit Rueda Verdejo – Spanje
glas: €4,25 fles: €22,00
Wit Chardonnay – Frankrijk

€4,50

glas: €4,75 fles: €24,00
Wit Pinot grigio – Italië
glas: €5,25 fles: €26,50

MELKSOORTEN
Sojamelk
€0,00
Kokosmelk
+ €0,50
Havermelk
+ €0,50
Sproud, zuiveldrank
+ €0,50
(gele spliterwten, rijk aan eiwitten en vezels. Mooie ronde en
neutrale smaak)

SMOOTHIES
Feel the Beet
€5,00
Rode biet, aardbei, banaan, havermelk en sinaasappel
Kick Start
€5,00
Spinazie, mango, munt, avocado, gember, limoen en kokoswater

JUICES
Verse jus d’orange

€4,20

Fresh up
Jus d’orange met gember & munt.

€4,50

Rood Negroamaro – Italië
glas: €4,75 fles: €24,00
Rosé Grenache Cinsault – Frankrijk
glas: €4,25 fles: €22,00

BIER
€3,80
€4,50
€3,25
€4,00

Gulpener Pils
Mooie nel IPA
Heineken 0.0
Glutenvrij bier

BITES
Vanaf 11:00

Broodje met dip
Notenmix
Kaasstengels Old Amsterdam 6 st.
Vega bitterballen 6st.
Happetizers veggie rolls 6st.
- Guacamole of Red bean

ZOETIGHEID
Neem een kijkje in de vitrine om te kiezen wat je lekker vindt. Onze
producten zijn natuurlijk gezoet met onder andere dadels, banaan,
kaneel, kokosbloesem of ahorn siroop.
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€5,50
€4,50
€5,50
€6,00
€6,00

YOGHURT

LUNCH

09.00 - 16.00

11:00 - 16:00

Stel je eigen yoghurt samen of kies één van onze samengestelde
specials!
Kan ook vegan.

Wij serveren al onze broodjes
standaard op zuurdesembrood.
Daarnaast hebben we ook glutenvrije meergranen broodjes, glutenvrije
lijnzaadcrackers (+ €1,00)

Blend goes nuts (GV) (V)
€8,25
Met amandel yoghurt, dadels, walnoten, amandelen, banaan,
moerbeien & kaneel (honing als optie).
Energiebooster (GV)
€7,75
Griekse yoghurt met granola (shocking chocolate), vers fruit &
gojibessen.

of een Oathie oatmeal Bun (+ €1,25) in huis.

Avocado eiersalade
€8,00
Eiersalade van biologisch ei, guacamole, tomaat, lente-ui, sla &
crispy bacon.
Kan ook vegetarisch.
€7,50

Crumbling coconut (GV)
€7,75
Kokosyoghurt met granola (crumbling coconut), vers fruit,
hennepzaadjes & chiazaadjes.

Pompoenhummus (V)
€8,00
Huisgemaakte pompoenhummus met komkommer, sla,
granaatappelpitten, pompoenpitten en kikkererwten.

Extra lekkers toevoegen
Dadels, amandelen, walnoten.

Pittige tonijnsalade
€9,50
Huisgemaakte tonijnsalade gemaakt met Griekse yoghurt,
sriracha, kappertjes, augurk, sla, bieslook, rode ui &
komkommer.

+€0,50

Extra superfoods toevoegen
+€0,50
Hennepzaadjes, moerbeien, gojibessen & chiazaadjes.

Tortilla gegrilde kip
€9,50
Gegrilde kip met sla, tomaat, lente-ui, gegrilde groente, cheddar,
guacamole, sla en tomatensalsa.

ALL DAY BREAKFAST
09:00 - 16:00

Croissant naturel
Croissant met boter & suikervrije
fruit mash

€2,00

Lijnzaadcrackers & ei (GV) (VG)

€7,50

€2,80

Rozemarijn lijnzaadcrackers met pompoenhummus,
gekookt bio-eitje, pompoenpitten en komkommer.
€8,50

Broodje roerei zalm
met zalm & avocado.
Kan ook vegetarisch.

€7,50

Buddha bowl met falafel (V)(GV)
€12,50
Sla, falafel, zoete aardappel, paprika, komkommer, lente-ui,
kikkererwten, avocado, cashew ‘ricotta’, koriander,
granaatappelpitjes en sesamzaad.
Pompoensoep (V)
Geserveerd met brood.

Vegan crispy avocadoburger (V)
€12,50
Burger van mais en avocado met koriander-cashew spread,
tomatensalsa, smokey hempsaus, geserveerd met groentechips.

Havermout-boekweit pannenkoekjes (GV)
€8,50
Met Griekse yoghurt, cashew ‘ricotta’, walnoten,
verse vijgen, pompoenpitten, granaatappelpitten en honing.

Ondanks grote zorgvuldigheid kunnen wij niet
garanderen dat onze producten geheel vrij zijn van allergenen.

Geitenkaas (VG)
€8,50
Rozijn/roggebrood met dadelpasta, warme geitenkaas
en walnoten.
Acai bowl met guarana siroop (GV)
€8,50
Acai, banaan, granola, fruit, chiazaadjes & hennepzaadjes.
Havermout-boekweit pannenkoekjes (GV)
Kids variant pannenkoekjes met vers fruit,
suikervrije fruitmash & ahorniroop.

€6,50

€7,00
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Zolang de overheid de deuren van de Horeca gesloten houdt
hebben we lekker ontbijt en lunchboxen samengesteld.
ONTBIJTBOX uitgebreid (ook via Uber Eats)
€10,Verse jus
Cracker met pompoenhummus, sla, komkommer, gekookt ei en
pompoenpitten
Croissant
Yoghurt met granola en vers fruit
ONTBIJTBOX basic
Croissant & koffie naar keuze

€4,50

LUNCHBOX uitgebreid (ook via UBER EATS)
€16,50
Toast met avocado-eiersalade, tomaat en lente-ui
Toast met pompoenhummus, kikkererwten, komkommer en
pompoenpitten
Salade met 2 falafel, gegrilde groenten, komkommer, koriander,
sesam, ricotta en avocado
Fresh up
LUNCHBOX basic (ook via UBER EATS)
€12,50
Toast met avocado-eiersalade, tomaat en lente-ui
Toast met pompoenhummus, kikkererwten, komkommer en
pompoenpitten
Pompoensoep
ZIN IN EEN HIGH TEA?

€19,95

Dat kan ook, we hebben een superleuk assortiment aan
gebakjes en thee. Lekker thuis genieten van de lekkerste
taartjes van Piece Of Joy en onze samengestelde thee van The
Art of Thea.
Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen met uw High tea, de
ontbijt- én/of lunchbox 2 GO vragen we u uw bestelling eerst
even door te bellen: +31(0)23 7440700
Wilt u de High tea, de ontbijt- én/of lunchbox thuis bezorgd
krijgen? Dat kan ook. Klik hier voor onze link naar Uber Eats.

VG: Vegetarisch – V: Vegan – GV: glutenvrij

Wifi wachtwoord: Blend138

