KOUDE DRANKEN

WARME DRANKEN
€2,60 / €3,40
€2,70 / €3,50
€2,75 / €3,55
€2,60 / €3,40
€2,95 / €3,75
€3,70
€3,00
€3,50
€2,70
€3,25
€3,25
€3,50

Espresso
Espresso Macchiato
Cortado
Americano
Cappuccino
Flat White
Latte
Latte Macchiato
Thee
Verse Muntthee
Verse Gemberthee
Verse Gember-muntthee

€0,80
€0,60

Extra shot espresso
Slagroom

€2,70
€3,20
€2,50

SOOF LIMONADES

onze limonades zijn zonder toegevoegde suikers en
serveren we met bruiswater

Bessen, lavendel, zwarte bes en appel
Wortel, gember, appel
Citroengras, peer, limoen en lime

SPECIAL BLENDS

(worden bereid met Sproud melk)
Witte of pure (vegan) chocolade
Chai Tea Latte
Matcha Latte
Kurkuma/Turmeric Latte

€3,50
€3,50
€3,50
€3,50

Iced Coco
(Blended kokosmelk, banaan, espr esso & ijs)

€4,50

€3,80
€4,50
€3,25
€4,00

Gulpener Pils
Mooie Nel IPA
Heineken 0.0
Dubbel bier

BITES
€0,00
€0,50
€0,50

SMOOTHIES
Red Power
Framboos, mango, appel, peer & munt

€5,00

Kick Start
Spinazie, mango, ananas, basilicum, gember
& kokoswater

€5,00

Broodje met dip (VG)
Notenmix (V)(GV)
Groentechips met pikante salsa (V)(GV)
Chili Nuggets 6st. (V)
Bitterballen met mosterd 6st.
Bruschetta met artisjokcreme en makreel
Bruschetta met bietenhummus, alfalfa en avocado
Bruschetta met pikante salsa en serranoham

€5,50
€4,50
€3,75
€6,00
€6,00
€2,00
€2,00
€2,00

WIJN
Wit Rueda Verdejo
Wit Chardonnay
Wit Grüner Veltliner
Rood Negroamaro
Rosé Grenache Cinsault

JUICES
Verse jus d'orange
Fresh up
Jus d'orange met gember & munt

€3,20
€3,20
€3,20

BIER

MELKSOORTEN
Sproud
Kokosmelk
Havermelk

€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)
Tonic (Fever tree)
Glas melk

€4,20
€4,50
ZIN IN ZOET?
NEEM EEN KIJKJE IN DE VITRINE OM TE KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT.
ONZE PRODUCTEN ZIJN NATUURLIJK GEZOET M ET ONDER ANDERE
DADELS, BANAAN, KANEEL, KOKOS OF AHORN SIRO OP
G V =G L U T E N V R I J V G =V E G E T A R I S C H V =V E G A N

Vragen omtrent allergenen? Vraag het onze medewerkers
WIFI WACHTWOORD: Blend138

€4,25 fles:
€4,75 fles:
€5,25 fles:
€4,75 fles:
€4,25 fles:

€22,00
€24,00
€26,50
€24,00
€22,00

YOGHURT

LUNCH

09.00 - 16.00

11.00 - 16.00
Wij serveren al onze broodjes standaard op zuurdesembrood.
Daarnaast hebben we ook glutenvrije meergranen pistolet (+ €1,00), of
glutenvrije lijnzaadcrackers (+ €1,00) in huis.

Stel je eigen yoghurt samen of kies één van onze
samengestelde specials! Kan ook vegan.
Blend goes nuts (GV) (V)
Amandel yoghurt, dadels, walnoten, amandelen, banaan,
moerbeien & kaneel (honing als optie).

Eiersalade & Bacon
Zuurdesembrood met eiersalade van biologisch ei, guacamole,
bacon, cherrytomaat, bosui & sla. Kan ook vegetarisch.

€8,00

Artisjok & makreel
Zuurdesembrood met gerookte makreel, creme van artisjok,
komkommer, mieriksworteldressing, alfalfa & sla

€9,75

€7,75

Rode bieten hummus (VG)
Zuurdesembrood met rode bieten hummus, gebakken halloumi,
alfalfa, dukkah & sla.

€8,00

€0,50

Kip Tortilla
Tortilla met roerbak kip, guacamole, zoete aardappel, cheddar,
tomaat, bosui, sla & pikante salsa.

€9,25

Springroll (VG)
Rijstvel met creme van artisjok, rode bieten, zoete aardappel,
komkommer, bosui, sla en een mieriksworteldressing

€9,75

Salade halloumi (V)
Sla, quinoa, komkommer, zoete aardappel, halloumi, dukkah,
cranberries & munt

€8,25

€8,25

Energiebooster (GV)
Griekse yoghurt met granola (shocking chocolate), vers fruit &
gojibessen.

€7,75

Crumbling coconut (GV)
Kokosyoghurt met granola (crumbling coconut), vers fruit,
hennepzaadjes & chiazaadjes.
Extra lekkers toevoegen
Dadels, amandelen, walnoten, hennepzaadjes, moerbeien,
gojibessen & chiazaadjes.

ALL DAY BREAKFAST
09:00 - 16:00

Croissant naturel
Croissant met boter & suikervrije fruit mash

€2,00
€2,80

Lijnzaadcrackers & ei (GV) (VG)
Rozemarijn lijnzaadcrackers belegd met smashed avocado,
gekookt eitje, sla, komkommer, alfalfa en tomaat.

€7,50

Breakfast burrito
Roerei, serranoham, avocado, tomaat & sla. Kan ook
vegetarisch.

€8,50

Pannenkoeken (GV) (VG)
Boekweitpannenkoeken, griekse yoghurt, fruitmash & vers
fruit.

€8,00

Geitenkaas (VG)
Rozijnen notenbrood met gebakken geitenkaas, honing,
walnoten, pompoenpitten & cranberries

€8,50

Vegan crispy avocadoburger (V)
€12,75
Zeewierbol met een mais & avocadoburger, guacamole, sla, wortel,
komkommer, lente ui & pikante salsa. Geserveerd met
groentechips.
Rode Linzensoep (V)
Huisgemaakte soep van rode linzen en kokosmelk, geserveerd met
toast.

€8,50
Acai bowl (GV)
Acai, banaan, kaneelgranola, vers fruit, chiazaadjes & hennepzaadjes.

Kids-breakfast
Zuurdesem toast, 100% pindakaas, banaan & honing.

€2,50
€

€

ZIN IN ZOET?
NEEM EEN KIJKJE IN DE VITRINE OM TE KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT.
ONZE PRODUCTEN ZIJN NATUURLIJK GEZOET MET ONDER ANDERE
DADELS, BANAAN, KANEEL, KOKOS OF AHORN SIROOP
GV=GLUTENVRIJ VG=VEGETARISCH V=VEGAN

Vragen omtrent allergenen? Vraag het onze medewerkers
WIFI WACHTWOORD: Blend138

€7,00

ONTBIJTBOX

€10,00

Verse jus d'orange.
Rozemarijn lijnzaadcracker met gekookt eitje, avocado, sla, tomaat
komkommer & alfalfa.
Croissant.
Yoghurt met granola & vers fruit.

LUNCHBOX DELUXE

€16,50

Toast met eiersalade, guacamole, tomaat, rode ui & sla.
Toast met rode bietenhummus, gebakken halloumi, alfalfa, dukkah &
sla. Salade met sla, quinoa, komkommer, zoete aardappel, halloumi,
dukkah, cranberries & munt
Fresh up juice.

LUNCHBOX BASIC

€12,50

Toast met eiersalade, guacamole, tomaat, rode ui & sla
Toast met rode bietenhummus, gebakken halloumi, alfalfa, dukkah &
sla. Rode linzensoep

ZIN IN EEN HIGH TEA?

€25,00 P.P

Hoe blijf je warm en gevuld deze dagen? Precies! Met een
heerlijke High Tea! Met veel liefde en zorg maakt ons team een assortiment van
verschillende zoete en hartige hapjes, met o.a. huisgemaakte taartjes,
toast met (onze welbekende) eiersalade, en heerlijke verse thee.
Graag van te voren reserveren.
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

OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00

Kleine Houtstraat 138, 2011 DS Haarlem
023 744 07 00

