
MENU



Bij de koffie

Warme dranken
Espresso
Dubbele espresso 
Americano
Cappuccino 
Latte macchiato
Verse muntthee 
Warme chocolademelk

2,50
4,00
2,80
3,00
4,00
3,20
3,50

Met slagroom (+ € 0,50)

Shot koffiesiroop (karamel / vanille / hazelnoot)  € 0.50
Alle melk ook verkrijgbaar als plantaardig alternatief. Zie de bar om te zien wat we vandaag 

hebben gebakken qua patisserie.

TO GO?
Dat kan!

Thee

Rooibos - Geschenk van de Nijl
Een rooibosthee met een fruitige maar vooral 
ook kruidige scherpte die er voor zorgt dat je 
wil blijven drinken.

Rooibos - Chai kruidenmelange
Een moderne en trendy rooibos die eenvoudig 
goed is. De milde rooibos combineert heel goed 
met de kruiden die een Chai zo kenmerken.

Vruchtenthee - Mango en limoen
De kruidige hibiscusbloesem combineert 
perfect met de mango en de limoen.

Witte thee - Champagne
Een zachte thee met een frisse en fruitige 
smaak. De thee heeft een licht champagne 
karakter.

Groene thee - China Sencha
De klassieker onder de groene 
theesoorten.

Zwarte thee - Lady Grey
Een klassieker in de theewereld. Bekend bij 
de “dames van weleer”. Bergamot verrijkt 
met kleurrijke oranjebloesem.

Zwarte thee - Droom van Groningen
Fruitige zwarte thee met appel, rozenbottel, si-
naasappelschil en braamblad. Heerlijke melange 
die altijd en overal kan worden gedronken!

Oolong - Milky oolong (L)
Deze thee heeft een karakteristieke zachte 
en melkachtige smaak.

Kruidenthee - Goedemorgen
Een thee die ideaal is om de dag mee te beginnen. 
Een heerlijke kruidenmelange die het ontbijt prima 
afrondt.

Kruidenthee - Vata
Een perfecte thee voor een ontspannend moment 
na een inspannende activiteit.

Kruidenthee - Butterfly Love
Een perfecte thee voor een ontspannend 
moment na een inspannende activiteit.

Alle thee 2,80

Groene thee - Cactusvijg
Een interessante combinatie van 
groene thee en cactusvijgen.

Bieren

Wijn

Wij halen onze bieren van de Groningse bierbrouwerij Martinus. Je proeft dus echt lokaal bier. 
Check ook onze bar of we een seizoensspecial hebben!

Rood

Wit

Martinus - Lager der A
Martinus - Blond
Martinus - Jozef
Martinus - Nuchter
Martinus - Quadrupel

Fleur d’Artagnan - Cote de Casogne

Vignobles Ferrandiere - Merlot 

Fleur d’Artagnan - Cote de Casogne

Due Torri - Pinot Grigio

3,65
4,10
4,85
4,85
5,30

4,95

4,95

4,95

4,95
Italië

Frankrijk

Frankrijk

Frankrijk

Koude dranken
Frisdrank

Chocomel
Fristi
Melk
Karnemelk
Verse jus d’orange

2,80

2,80
2,80
2,20
2,20
3,50

Cola | Cola Zero | Fanta | 7up | Rivella | Ginger Ale | Bitter Lemon | Cassis
Lipton ijsthee | Fuze Tea Green | Appelsap | Spa blauw | Spa rood



Ontbijt

Yoghurt met granola en vers fruit

Wentelteefjes

Brood met uitsmijter

Baked oatmeal

6,50

6,50

6,50

6,50

Biologische yoghurt met huisgemaakte granola en fruit van het seizoen

Drie sneetjes brood met vers fruit en poedersuiker

Dikgesneden waldkornbrood met drie gebakken eieren, plakjes kaas en ham *

Havermout, melk, rood fruit uit de oven

We serveren ontbijt van 08:00 uur tot 11:00 uur

* Vegetarische optie ook mogelijk

Lunch

Kindermenu

Wortel-gembersoep

Pizza piccolo

Tomatensoep met sinaasappel

Kindertosti

Vegan tosti

Ik doe mee met de volwassenen

Tosti de luxe

Hamburger

6,50

5,00

7,00
8,00
7,50

6,50

4,00

6,50

4,00

6,50

11,00

Wortel, gember, kokosmelk en limoen, geserveerd met geroosterde amandel en vegan feta

Tomatensaus, kaas en een groentetopping naar keuze

Huisgemaakte eiersalade
Zalm en roomkaas
Kip en mangosalsa (vegan kip ook mogelijk)

Geserveerd met mascarpone en focaccia

Met ham, kaas of beide

Vegan cheddar, bosui, ananas en chilivlokken

Kinderversie van onze wentelteefjes

Kaas, salami, gegrilde paprika en Italiaanse kruiden

Rundvleesburger in briochebroodje met sla, gebakken ui en tomaat met friet

We serveren lunch van 11:00 uur tot 14:30

Bagel met beleg

Vegan




