
lunchkaart

Sojayoghurt  
met fruit & granola
4,50

Goed-ontbijtmuffin  
met wortel, noten, rozijnen, 
chiazaadjes en chaikruiden
2,50 

Ontbijtje (tot 12.00) 
koffie/thee, vers sapje en 
twee boterhammen met 
amandelboter en jam 
6,50

English breakfast (alleen in 
het weekend) 
tofu scramble, witte bonen in 
tomatensaus, seitan chorizo 
en toast 
10,00

 
op volkoren zuurdesem

Hummus 
met sambal, zoet-zure kom-
kommer & gebakken uitjes
4,50

Pompoenhummus 
met dadels, gebakken rode ui 
& hazelnoten
5,50

Groenelinzensalade 
met geroosterde pompoen, 
zwarte olijven, artisjokharten, 
pompoenpitjes & tahin-dille-
dressing
6,50/9,50

Julius salade 
met romaine sla, tuinbonen, 
gegrilde citroen-olijven-
seitan, kappertjes, croutons 
en agave-mosterddressing
6,50/9,50

Zwartebonensoep
met tomaat, komijn, limoen, 
koriander en tortilla 
4,50 (met brood 5,50)

Seitan chorizo 
met komkommer & tomaten-
salsa
6,50

Knoflook-olijven seitan 
met tomaat en walnootpesto
6,50

Tofu scramble 
met paddestoelen & tempeh 
bacon
6,50 

 
op wit boerenbrood

Clubsandwich 
met tempeh bacon, avocado, 
sla, tomaat & mosterdmayo
7,50

Tosti kaas 
met wilmersburger kaas, 
tomaat en walnootpesto
3,50

Tosti kaas-chorizo 
met wilmersburger kaas, 
seitan chorizo en jalapeños 
4,50

Banana-blueberrybread 
van boekweitmeel
2,50

Peanutbutter-brownietaart
3,50 (met slagroom +0,50)



  
Met naar keuze soja-, 
amandel- of havermelk

Espresso 1,80 
Doppio 2,75
Americano 1,80
Cappucino 2,20
Latte 2,40
Latte Macchiato 2,50

 2,20

English Breakfast 
Engelse melange van zwarte 
thee

Hello Sunshine 
witte en groene thee, 
bergamot, rozen

Berry White 
witte en groene thee, zwarte 
lijsterbes, vlierbloesem, 
zwarte bessen

Energie Booster 
gemberwortel, citroengras, 
rozenbloesem

Winter Spice 
kaneel, sinaasappelschil, 
kardemom, kruidnagel

Power Chai 
met soja-, amandel- 
of havermelk  
2,50

Warme choco 
met soja-, amandel- 
of havermelk 
2,50

Slagroom 
0,50

Appelsap 
van de Olmenhorst 
2,50

Groen monster 
spinazie, banaan, appel, 
munt, citroen 
3,50/5,00

Raw cherry choco 
rauwe cacao, kersen, 
banaan, kokos-rijstmelk 
4,00/5,50

Vers sap van naar keuze
appel/peer/wortel/biet/gember 
3,50/5,00

Water 
bruisend 
2,20

Wostok Tannenwald 
fris met prik en dennenappel-
smaak 
2,50

Wostok Faraway 
fris met prik en dadel-
granaatappelsmaak 
2,50

Wostok Green 
fris met prik en dragon-
gembersmaak 
2,50

Fritz Kola 
2,20

Fritz Kola Stevia
2,20

Fritz Citroen 
2,20

Fritz Appel 
puur appelsap met prikwater 
2,20

Fritz Rood 
limo met appel, kers 
en vlierbes 
2,20


