
Wijn
Rode wijn vol en licht
Barinas garnacha
Per glas 4
Halve liter 7.5
 
Witte wijn fris en iets droog 
Barinas sauvignon
Per glas 4
Halve liter  7.5
 
Rosé licht en zoet
Barinas rosado
Per glas 4
Halve liter 7.5

Gin & Tonic
Mombasa (zoete roze gin)
Rose lemonade & Vers fruit 9
     
Dutch courage gin (kruidig en droge gin) 
Connoiseurs tonic 
Tijm, kaneel, blauwe bes 9
 
Sicilian lemon gin (frisse limoen)
Connoiseurs tonic 
Limoen en munt 9

Bier
Onze biersoorten zijn gemaakt
met ingrediënten die 
voedselverspilling tegen gaan. 

Pieperbier
Een lichte pale ale, gemaakt met 
geredde aardappelen 4
 
Bammetjes bier
Een witbier gemaakt met 
gered brood 4
 
Jopenbier
Juicy IPA tropical 4

Appelcider 4.7
         

Bij de borrel
Nachos
Nachos, salsa, kruidenkaas, uitgebakken  
spekjes, rode uien en kaas
Samen delen 8.5
 
Blauw en oud plank 
Blauwe kaas, oude kaas, amandel 
vijgenbrood en appelstroop 
Samen delen 8.5
 
Borrelplank voor 2
Broodbol, smeersels, oude kaas,
rauwe ham, quiche, sausijs en 
zakje chips 18.5 
Onze borrelplank heeft ook een  
vegetarische en een Vegan optie.

Gin or Gym
Een proeverij van 3 midi Gins & een 
borrelplank naar keuze 24.5 pp

B o r r e l e n  v a n a f  1 2 : 0 0  u u r

menukaart
Ambachtelijk en authentiek

een goed begin 
- tot 11:00 uur -
Croissant met ham/kaas of jam, 
brustiekje, gekookt eitje   8.5

Vegan croissant met jam,   
boterham met hummus, fruit  9

Ontbijtje in de mix:
Croissant met ham/kaas of jam,  
yoghurt met granola, 
vers fruit & honing 8.5

Vegan croissant met jam,   
soja-yoghurt met granola,   
vers fruit & agavesiroop 9

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

Zomerdrankjes

Gimber,  
als thee met vers fruit of  
koude drank met bruiswater 3.5

Elderflowerthee  
als thee of plat water 3.5

Mojito straight 0.0
Bruisend water, munt, 
komkommer, limoen,
Pinky Rose lemon 4

Fruitwater
Sinasappel, komkommer, munt 3

Pinky Rose lemonade
Aardbeien, limoen, munt, 
bruisend water 4

Ijskoffie 4
Met slagroom en karamel 0.5



kip van Jaap
Gemengde sla, gerookte kip,  
pijnboompitten, en een zoete  
cranberrychutney 7.8

Lisa’s favoriet
Pesto, gemengde sla,  
carpaccio, parmezaan flakes  
pijnboompitten, truffelmayonaise  
en gerookte spekjes 8.5
Ook als salade 9.5

teddy’s tuna
Gemengde sla, tonijnsalade 
en zongedroogde tomaatjes 7.8

nina’s sandwich
Groene pesto, tomaat  
en mozzarella onder de grill  6

Brie op 2 manieren
Gemengde sla, rauwe ham,  
brie, honing en walnoten  
(warm of koud naar keuze) 7.8

fiLet tikkie anders
Verse slagersfilet, rode uien en  
zongedroogde tomaatjes  8.3

Brocante kaas
Gemengde sla, pittige oude kaas,  
lente-ui en truffelmayonaise 7.3

tosti 
Oerhollandse bammen, ham en kaas 4.2
Oerhollandse bammen,  
chorizo en oude kaas 5.2

suzy’s vegan
Gemengde sla, hummus  
& diverse soorten toppings 7.8

faLafeL
Muhammara en hummus met  
gemengde sla op een pita broodje 8.5

Boterhammen aLs thuis
2 bammen naar keuze,  
pindakaas en Nutella 3.5

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  6

brunch lif laf plank                                            - Vanaf 10.00 uur - 

Toast met vleeswaren, roerei met bacon, yoghurt met granola,  
pancakes met jam, avocado en fruit  15

Ontbijt of niet
Açaí bowl met granola en vers fruit 9.5
Yoghurt met granola,  
vers fruit & honing 6.5
Soja-Yoghurt met granola,  
vers fruit & agavesiroop 7
Pancakes met diverse toppings 6.5

Vitamientjes 
Sinaasappel-banaan 4.5
Berrybomb - ACai, blauwe bes,  
banaan, appel 4.5
Hawaii - Passievrucht, kokos,  
mango, appel, ananas 4.5
Lovely green - Spinazie, avocado,  
appel, mango, tarwegras, spirulina 4.5
Coffeeshake - espresso, banaan,  
kaneel en vanille soja 4.5
Wake-up - wortel, gember appel 4.5

koffie en theeleuten
Zwarte koffie 2.3
Cappuccino 2.8
Koffie verkeerd 3.1
Latte Macchiato 3.1
Flat white 3.6
Espresso 2.3
Doppio 3.3
Monin siroop shot 0.5
Theesmaken met een verhaal 2.3
Huisgemaakte Theeblends 
Chai tea green / Hibiscus fruit (white tea)
/ Abrikoos, gember, kokos (green tea) 3.5
Verse munt- / gemberthee 2.8

(Wij hebben ook decaf en  
havermelk 0.5 extra)

Zoete verleiding
Koude chocolademelk 2.8
Warme chocolademelk  
op een stokje 3.8
Marshmallows en slagroom 0.5 
Chai tea latte 3.8
Matcha latte 3.5
Koek en taart elke dag vers van Jaap
Oma’s koektrommeltje
verschillende lekkernijen 3.95 pp

Dorstlessers
Fritz kola / zero / orange 2.7
Soul water plat / bruisend 0,5 cl 4 
Huisgemaakte ijsthee 3
Verse jus d’ orange 3.8
Huisgemaakt ginger beer 4
Tonic 3.5
Rivella 3.5
Vitamin water 3
IJsthee lemon, peach of kiwi 3.5
Kids appel-rood fruit of appel-peer 2

Zomers genieten 
bij Jaap
Club Jaap (zomereditie)   
Gemengde sla, 3 boterhammen, 
gerookte zalm, komkommer, 
avocado, rode ui, roomkaas, 
bieslook  9.5

Juweeltje van Ing 
Gemengde sla, lauw warme 
geitenkaas, bacon (optie), 
aardbeien, honing 8.5
Ook als salade   9.5

Burrata salade  
Gemengde sla, tomaten melange, 
burrata, verse basilicum, 
balsamico crème  9.5

Sydney’s salad (vegan)  
Gemengde sla, avocado, 
geroosterde groenten, oester-
zwammen van het kwekersgilde, 
pijnboompitten, olijfolie  9.5

Sandwich Pulled Chicken
Gemengde sla, 3 boterhammen, 
pulled chicken, honingmosterd 
(huisgemaakt)   9.5
Ook als salade   10.5

QuicheS
Spek-prei  6.5
Spinazie-feta (vegetarisch)  6.5

Bomvolle plank  
voor twee  
Desemboterhammen,  
divers broodbeleg, smeersels,  
roomboter, spiegelei, soep,  
salade   29.5


