menukaart
Ambachtelijk en authentiek

Ontbijtjes van Jaap - tot 11:00 uur

Croissant met ham/kaas of jam,
brustiekje, gekookt eitje
Vegan croissant met jam, boterham met hummus,
fruit

Ontbijtje in de mix:
8
8.5

Croissant met ham/kaas of jam, yoghurt met granola,
vers fruit & honing
Vegan croissant met jam, soja-yoghurt met granola,
vers fruit & agavesiroop

8
8.5

Alle ontbijtjes worden geserveerd met: verse jus d’orange, koffie of thee naar keuze

Kip van Jaap

Rucola, gerookte kip, pijnboompitten,
en een zoete cranberrychutney

6.8

Lisa’s favoriet

Knoflookpesto, rucola, carpaccio,
parmezaan flakes en pijnboompitten

6.8

Teddy’s Tuna

Huisgemaakte tonijnsalade op een
frisse bite met zongedroogde tomaatjes

6.5

Nina’s sandwich

Groene pesto, tomaat en mozzarella
onder de grill

4.7

Brie op 2 manieren

Rucola, rauwe ham, brie, honing
en walnoten (warm of koud naar keuze)

6.5

Filet tikkie anders
Verse slagersfilet, rode uien
en zongedroogde tomaatjes

6.5

Brocante kaas

Oerhollandse bammen, ham en kaas
Oerhollandse bammen, chorizo en oude kaas

Suzy’s vegan

Broodje met hummus & diverse soorten toppings

Boterhammen als thuis

2 bammen naar keuze, pindakaas en Nutella

5
3.8
4.8
6.5
2.8

Alle lunchgerechten worden geserveerd op 2 dikke bammen
naar keuze: Blond - Bruijn - Dubbel bruijn - MaJs
Lunchbroodjes 0.5 extra

Vraag ook naar ons broodje van de maand
Soep van de maand

Huisgemaakte soep met bammen van Jaap erbij

Pancakes

met diverse toppings

Versgemaakte smoothies

Sinaasappel-banaan
Yoghurt-rood fruit
Berrybomb - ACai, blauwe bes, banaan, appel		
Hawaii - Passievrucht, kokos, mango, appel, ananas		
Lovely green - Spinazie, avocado, appel, mango,
tarwegras, spirulina		

Onze Dordtse koffie’s

Zwarte koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Flat white
Espresso
Doppio
Monin siroop shot

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

2.2
2.7
3
3
3.5
2.2
3.2
0.5

(Wij hebben ook decaf en sojamelk; havermelk 0,50 extra)

Rucola, pittige oude kaas,
lente-ui en truffelmayonaise

Tosti

Açaí bowl met granola en vers fruit		
9
Yoghurt met granola, vers fruit & honing
5.5
Soja-Yoghurt met granola, vers fruit & agavesiroop
6
Melk
2.5

6

6

Onze diverse theesoorten

Theesmaken met een verhaal
Verse muntthee

2.3
2.8

Koude chocolademelk
2.8
Warme chocolademelk op een stokje		
3.5
Marshmallows en slagroom
0.5
Chai tea latte
3.5
(Ook choco-chili of vegan)
Fritz kola / orange
Earth water plat / bruisend 0,33 cl
Appel-peer sap
Huisgemaakte ijsthee
Verse jus d’ orange
Ranja
Rabarber limo / citroen limo
Ginger beer

Heeft u een allergie of andere vragen?
Onze bediening helpt u graag!

2.5
3.5
2.7
2.7
3.5
2
3.5
4

