SWEETSHOP (op=op!)

High Tea

Carrotcake met roomkaas en pistache
€3.50
(tarwevrij)
Brownie met kokos
€3.50
Bosvruchtencrumble			 € 3.50
Appeltaart			 € 3.50
Chocoladetaart met peer, kardemom en
amandel (tarwevrij)			 € 3.75
Cheesecake met lemoncurd
€ 3.75
Pumpkin cheesecake
		
€ 3.75
Haver-appel-dadelgebak (vegan, suikervrij, tarwevrij)
€ 3.50
Banaan-kokostaart (vegan)
			
€ 3.00

Gezellige etagère met hartige broodjes, huisgemaakte zoetigheid en onbeperkt thee, vanaf
2 personen
prijs per persoon
€ 15,00

Bites van Sue, vraag naar de smaken

€ 3.25

(suikervrij, glutenvrij, lactosevrij, raw en vegan)

Een bolletje ijs er bij?
Slagroom erbij?

		
		

€ 1.00
€ 0.50

Grand dessert per persoon

		

€ 5.95

(tot 16 uur)

Volg ons ook op facebook,
twitter en instagram!
facebook.com/tati.nijmegen
twitter.com/tati_nijmegen
instagram.com/tatinijmegen

FREE WI-FI
netwerk: Tati
wachtwoord: worteltaart

All day breakfast - lunch tot 16 uur
*** Al ons brood is biologisch en vegan en komt van Brood op de Plank! ***
Ontbijtcombi (veggie) 			 € 8.95
croissant, broodje, boter, jam, honing,
biologische kaas, biologisch eitje, kleine jus

Tosti ham-kaas 				 € 5.35
biologische fryslanerkaas en ham van
Gaasterlands scharrelvarken

€ 1.00
Gekookt biologisch eitje (veggie) 		
Croissant naturel (veggie)			 € 1.95
Croissant jam (veggie)
€ 2.95
(veggie)		
Croissant biologische kaas
€ 3.25

Vanaf 11:30 uur ook:
Thom ka					 € 7.45
gevulde Thaise scharrelkippensoep met kokosmelk, kastanjechampignons, rode peper,
gember en koriander

Applepie oatmeal (vegan)			 € 4.95
havermout van amandelmelk met appel, kaneel Dagsoep (vegan)				 € 4.95
en krentjes
+ brood					
€ 1.50
		
€ 6.95
Pink smoothie bowl (vegan)
(vegan)		
€ 9.95
bevroren banaan, frambozen en amandelmelk, Salaam sesamsalade
Noord Afrikaans gekruide salade van
met topping van geroosterde pitten, gepofte
geroosterde bloemkool, couscous, tahinisaus,
rijst, walnoten en kokos
granaatappelpitjes, walnoten, verse koriander
€ 5.95 en peterselie
Banana pancakes (vegan) 			
met banaan, pecans en maplesyrup
(vegan)
			
€ 9.95
Blueberry waffle (veggie)			 € 5.95 Maghrebsalade
Marokkaans gekruide salade van geroosterde
met bosbessen, roomyoghurt en maplesyrup
wortels, couscous, amandel, krentjes, verse
Yoghurt met granola en fruit (veggie/ vegan) € 5.95
munt, peterselie en een dot houmous
soja- of Griekse yoghurt, homemade granola
van rijst, haver, noten en zaden en vers fruit.
Javaanse no-chickensalade (vegan)
€ 9.95
Brood avocado (veggie)			 € 6.95
met hüttenkäse, paprika en ei
Waffle eggs Benedict			
€ 7.85
wafel met 2 gepocheerde eitjes, bacon en
hollandaisesaus
Uitsmijter ham en kaas			 € 7.85
brood, 3 spiegeleieren met biologische
fryslanerkaas en ham van Gaasterlands
scharrelvarken
Brood met houmous (vegan) 		
en gegrilde mediterrane groenten

€ 6.45

€ 6.95
Toast met geitenkaas (veggie)		
biologische Bettine geitenkaas met noten en
honing uit de oven

Indisch gekruide salade van sojakip,
boerenkool, paprika, boekweit en een spicy
pinda-gemberdressing
Chipotl-chickenquesadilla 		 € 11.95
warme tortilla met scharrelkipfilet, refried
beans, gerookte jalapeno, gesmolten kaas,
avocado en salsa
Seaweedburger (vegan)			 € 9.95
linzen-zeewierburger op een broodje, pickled
ginger, wasabimayonaise

Borrel en diner 17 tot 21 uur
*** Heb je bepaalde dieetwensen? Geef het aan, veel aanpassingen zijn mogelijk!***

Bites
Breekbrood aioli (vegan)			 € 3.95
Breekbrood houmous (vegan)		 € 6.45
en gegrilde goenten
Gerookte amandelen (vegan)
€ 3.25
(vegan)			
Mini loempiaatjes
€ 4.95
8 stuks met chilisaus
Van Dobben bitterballen 			
€ 5.95
6 stuks met mosterd
Vega bittergarnituur (veggie) 		€ 7.95
bietenballen, champignonballen en
loempiaatjes met avocado-wasabimayo
Nachochips (veggie)				€ 4.95
met gesmolten kaas, jalapenos en salsa
Knoflookolijven (vegan)			 € 2.95

Soep
Thom ka					 € 7.45
gevulde Thaise scharrelkippensoep met kokosmelk, kastanjechampignons, rode peper,
gember en koriander
Dagsoep (vegan)				€ 4.95
+ brood					€ 1.50

Salades (voorgerecht of maaltijdsalade)
Salaam sesamsalade (vegan)
€5.95 - € 9.95
Noord Afrikaans gekruide salade van
geroosterde bloemkool, walnoten, couscous,
tahinisaus, granaatappelpitjes, verse koriander
en peterselie
€5.95 - € 9.95
Maghrebsalade (vegan)
Marokkaans gekruide salade van geroosterde
wortels, couscous, amandel, krentjes, verse
munt en peterselie en een dot houmous
Javaanse no-chickensalade (vegan) €5.95 - €9.95
Indisch gekruide salade van sojakip,
boerenkool, paprika, boekweit en een spicy
pinda-gemberdressing

Hoofdgerechten
Chipotl-chickenquesadilla 		 € 11.95
warme tortilla met scharrelkipfilet, refried
beans, gerookte jalapeno, gesmolten kaas,
avocado en salsa
€ 9.95
Seaweedburger (vegan)			
linzen-zeewierburger op een broodje, pickled
ginger, wasabimayonaise
€ 9.95
Sweet potatofalafel (vegan) 		
balletjes van zoete aardappel op een pita met
zoetzure ingelegde groenten, tahinisaus en
couscous
Makreel Pepesan 				
€ 13.95
pittige Indonesisch gekruide makreel,
gestoomd in een bananenblad, met kimchi en
witte rijst
Paddenstoelen-aardpeerrisotto (veggie) € 11.95
risotto van bospaddenstoelen en aardpeer,
rucola, peterselie en parmezaanse kaas
Sherperd’s stew			
€ 12.95
stoofvlees van scharrelrund bereid met
trappistenbier, zoete aardappelpuree en
zuurkool
Bao surimi-krabburger
€ 9.95
gestoomd broodje met een oosters gekruide
burger van surimikrab en wasabimayonaise
Bao pork belly
€ 11.95
gestoomd broodje met oosters gekruid
buikspek, red-eye mayonaise en zoetzuur
ingelegde groenten

Bijgerechten
Verse frietjes met mayonaise (veggie)
Frisse groene salade (vegan)			

€ 3.95
€ 3.50

warme dranken
Wij gebruiken verse biologische
volle melk van Arla. Alles kan ook
decafé of met bambukoffie of
met sojamelk en dat kost niets
extra! Amandelmelk is + € 0,20
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Koffie
Grote koffie
Cappuccino
Grote cappuccino
Flat white
Latte macchiato
Koffie verkeerd
Moccachino
Coconut latte
Pumpkin spiced latte
Extra shot espresso
Smaakje in je koffie
Irish coffee

€ 2.00
€ 2.80
€ 2.20
€ 2.10
€ 2.90
€ 2.40
€ 3.30
€ 3.20
€ 2.80
€ 2.80
€ 2.60
€ 3.00
€ 3.25
€ 0.80
€ 0.40
€ 6.50

Chai Latte spiced
€ 3.00
Chai Latte vanilla
€ 3.00
Matcha latte
€ 3.00
Dirty chai (met een espresso er in)
€ 3.80
Thee (div. van Mr. Jones) € 2.20
Verse (kruiden)thee
€ 2.75
gember, kaneel, munt,
sinaasappel, citroen, steranijs:
combineer ‘t zelf!
Warme chocomelk

€ 2.50

Kindercappuccino

€ 2.00

+Slagroom

€ 0.50

koude dranken
Frisdranken
€ 2.30
cola, cola-light, sinas, cassis, icetea, bitterlemon, spa rood, blauw
of groen
Fles Stella Marie Maris
€ 3.85

Biologische sappen
€ 2.50
appel, appel-aardbei of peer
Thomas Henry
€ 3.00
tonic, elderflower tonic,
ginger-ale of gingerbeer
Wostok
€ 3.00
tannenwald, dadel-granaatappel,
of peer-rozemarijn
John Lemon
€ 3.20
limoen, zwarte bes of rabarber
Fentimans
€ 3.00
rose lemonade of herbal tonic
water

vers gemaakt
Vlierbloesemlimonade
€ 2.25
Iced coffee
€ 3.25
Verse jus
€ 3,00/€ 3,50
Jus-banaan
€ 3,70
Fresh flamingoshake
€ 3,75
mango-framboos-appel
Lazy lagoonshake
€ 3,75
kokossap-mango-sinaasappel
Purple rainshake
€ 3,75
kokossap-blauwe bes-framboos
€ 4,00
Greensmoothie
Spinazie, mango, komkommer en
perensap
Cuban crisis
€ 6,00
Wostok tannenwald, rum, munt,
limoen, sinaasappel
Dark and stormy
€ 6,00
Gingerbeer, bruine rum en limoen
Moscow mule
€ 6,00
Vodka, gingerbeer, munt en
komkommer
Funky Flamingo
€ 6,00
Wostok dadel-granaatappel,
vodka, vlierbloesem, limoen

bier
Veltins pils tap
Wisseltap
Vedett blond
Liefmans fruitbier
Duvel
La Trappe Blond of Dubbel

€ 2,50
€ 3,35
€ 3,95
€ 3,95
€ 4,95
€ 4,95

Karmeliet tripel
la Chouffe

€ 4,95
€ 4,95

Two chefs brewing
€ 5,45
Red Rocket | Red Ale
Green Bullet| India Pale Ale
Tropical Ralphie| Weizen
Bavaria o.o%

€ 2,50

Veltins Radler alcoholvrij

€ 2,50

wijn/wit
Airén, Verdejo en Sauvignon
blanc- Spanje
Fris, fruitig en heerlijk
doordrinkbaar. Een echte allemansvriend, en biologisch!
€ 3.20 / € 17.60
Grüner Veltliner – Oostenrijk
Met tonen van groene appel, witte
peper en mineraliteit. Kruidig,
sappig en biologisch!
€ 3.95 / € 21.70

wijn/rosé
Aragonez, Castelão en
Trincadeira - Portugal
Zomerfruit en frambozen, vol en
sappig. € 3.40/ €18.70

wijn/rood
Tempranillo- Spanje
Uitgebalanceerd met rijp bosfruit
en kruiden, soepel maar met veel
smaak, en biologisch!
€ 3.40/ €18.70
Zweigelt - Oostenrijk
Elegante begeleider bij gerechten,
veel kersenfruit en bessen, laag in
tannine, en biologisch!
€ 3,95/ €21.70

iets sterkers

Wij hebben diverse gedestilleerde
dranken en likeuren!

