
SWEETSHOP (op=op!) High Tea (tot 16 uur)

Carrotcake met roomkaas en pistache          €3.50
Brownie, peer en chocoladeganache (tarwevrij)   €3.75     
Bosvruchtencrumble     €3.50                 
Appeltaart     €3.50                 
Cheesecake met lemoncurd     €3.75 
Chocoladetaart met frambozen (vegan)     €3.50 

Blueberry-lemoncake (vegan)             €3.50
Haver-appel-dadelgebak (vegan, suikervrij, tarwevrij)    €3.50                 
Banaan-kokostaart (vegan)             €3.50              

Bites van Sue, vraag naar de smaken   €3.25
(suikervrij, glutenvrij, lactosevrij, raw en vegan)

Een bolletje ijs er bij?                  €1.00          
Slagroom erbij?                           €0.50            
            
Grand dessert per persoon         €6.95          
3 smaken huisgemaakt gebak, ijs en slagroom

Per persoon 3 hartige luxe belegde broodjes 
en 3 smaken huisgemaakte zoetigheid met 
onbeperkt thee gedurende 2 uur. 

prijs per persoon                                €15.95



Ontbijtcombi (veggie)     
croissant, broodje, boter, jam, honing,     €8.95
biologische kaas, biologisch eitje, kleine jus

Gekookt biologisch eitje (veggie)     €1.00

Croissant naturel (veggie)       €1.95
Croissant jam (veggie)                                                                 €2.95
Kaascroissant warm of koud(veggie)    €3.25

Sunshine oatmeal (vegan)      €4.95
havermout van sojamelk met banaan, kokos en 
krentjes

Pink smoothie bowl (vegan)                  €6.95
bevroren banaan, frambozen en amandelmelk, 
met topping van geroosterde pitten, gepofte 
rijst, haver, walnoten en kokos

Yoghurt met granola en fruit (veggie/ vegan)    €5.95
soja- of Griekse yoghurt, homemade granola 
van rijst, haver, noten en zaden en vers fruit. 

Pancakes        €6.95 
met banaan, pecans en maplesyrup (vegan)

met bosbessen en vanillesojayoghurt (vegan)

met bacon en maple syrup

Wentelteefjes      €6.95
Wentelteefjes met bacon en maplesyrup 

Brood avocado (veggie)     €6.95  

met hüttenkäse, paprika en ei 

Uitsmijter ham en kaas    €7.85
brood, 3 spiegeleieren met biologische 
fryslanerkaas en ham van Gaasterlands 
scharrelvarken

Brood met houmous (vegan)      €6.95
en gegrilde mediterrane groenten

Toast met geitenkaas (veggie)     €8.95
met appel, noten en honing uit de oven

Pastrami melt      €9.95
clubsandwich met pastrami, gesmolten 
cheddarkaas, zuurkool, russian dressing, augurk  

Vegan BLT(vegan)       € 7.95
clubsandwich met smoked tofu, sla, tomaat, 
rode ui, augurk en vegan mayo-sriracha

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

Vanaf 11:30 uur ook:
Gado gadosoep       €7.95
gevulde Indonesische scharrelkippensoep met 
pinda, boontjes, een biologisch eitje, tauge en 
kool 

Dagsoep (vegan)      €4.95
+ brood       €1.50

Sushi bowl                            €9.95
maaltijdsalade met rijst, gerookte haring, surimi, 
zeewier, avocado, komkommer, paprika, en 
een soja-gemberdressing

Vegetable chilibowl (vegan)                           €11.95
warme chili van zoete aardappel, gemengde 
bonen, cherrytomaat, avocado, yucatan 
pickled onions en fried tortilla

Spring in a bowl (vegan)                €9.95
tuinboon-muntballetjes op een salade van 
parelcouscous, gemarineerde bietjes, gegrilde 
kikkererwten, doperwt- en bietenkiemen

Chana masalaburger (vegan)      € 9.95
Indiaas gekruide veggieburger met 
mintchutneymayonaise en tomaat 

Beetrootburger (vegan)       € 9.95
rode bietenburger met avocado en pickled 
onions

Classic quesadilla (veggie)     € 9.95
Tortilla gevuld met refried beans en kaas van de 
grill, met salsa en avocado

All day breakfast - lunch tot 16 uur

*** Al ons brood is biologisch en vegan en komt van Brood op de Plank! ***



Bites / voorgerechten
Breekbrood aioli (vegan)   €3.95
Breekbrood houmous (vegan)  €6.45
en gegrilde goenten 
Gerookte amandelen (vegan)  €3.25
Mini loempiaatjes (vegan)   €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 mayo en chilisaus 
Nachochips (veggie)    €4.95
met gesmolten kaas, jalapenos en salsa
Knoflookolijven (vegan)   €2.95

Soep
Gado gadosoep    €7.95
gevulde Indonesische scharrelkippensoep met 
pinda, een biologisch eitje, tauge en kool 

Dagsoep (vegan)    €4.95
+ brood     €1.50

SALADES (voorgerecht of hoofdgerecht)
Sushi bowl                €6.95   /  €9.95
maaltijdsalade met rijst, avocado, komkommer, 
paprika, gerookte haring, surimi, zeewier, en 
een soja-gemberdressing

Spring in a bowl(vegan)          €6.95   / €9.95     
tuinboon-muntballetjes op een salade van 
parelcouscous, gemarineerde bietjes, gegrilde 
kikkererwten, doperwt- en bietenkiemen

Hoofdgerechten 
Chana masalaburger (vegan)      €9.95
Indiaas gekruide veggieburger met 
mintchutneymayonaise en tomaat 

Beetrootburger (vegan)       €9.95
rode bietenburger met avocado en yucatan 
pickled onions

Classic quesadilla (veggie)      €9.95
tortilla gevuld met refried beans en kaas van de 
grill, met salsa en avocado

Vegetable chili bowl (vegan)                      €11.95 
warme chili van zoete aardappel, gemengde 
bonen, cherrytomaat, avocado, yucatan 
pickled onions en fried tortilla

Marokkaanse lamsstoof    €15.95
Marokkaans gekruid scharrellamsvlees met 
zoete aardappel, parelcouscous, munt, kaneel, 
koriander, peterselie, amandelen

Chow mein & sticky ribs          €15.95
geroerbakte noodles, zoetzure groenten en 
scharrelvarkensribbetjes met een zoet-pittige 
marinade

Cha ca      € 15.95
Vietnamees gemarineerde kabeljauw met  
geroerbakte noodles, zoetzure groenten, nuoc 
mam dipsaus, koriander, munt, thaise basilicum 
en dille

Bijgerechten 
Verse frietjes met mayonaise (veggie) €3.95
Frisse groene salade (vegan)   €3.50

 

Borrel en diner 17 tot 21 uur

*** Heb je bepaalde dieetwensen? Geef het aan, veel aanpassingen zijn mogelijk!***



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                               €2.00
Dubbele espresso                €2.80
Espresso macchiato             €2.20
Koffie                                    €2.10
Grote koffie                          €2.90 
Cappuccino                          €2.40
Grote cappuccino                €3.30
Flat white                           €3.20
Latte macchiato                   €2.80
Koffie verkeerd                     €2.80
Moccachino                         €2.60
Coconut latte                       €3.00
Extra shot espresso              €0.80
Smaakje in je koffie              €0.40

Irish coffee                           €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, ice-
tea, bitterlemon, spa rood, blauw 
of groen
Fles Stella Marie Maris         €3.85
Biologische sappen             €2.50
appel, appel-aardbei of peer

Charitea Green                       €3.00
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
Vlierbloesemlimonade          €2.75
met munt en citroen
 
vers gemaakt
Iced coffee                            €3.25
Verse jus                     €3.00/€3.50
Jus-banaan                         €3.75
Fresh flamingoshake              €3.75
mango-framboos-appel
Smooth strawberry                 €3.75
aardbei-banaan-amandelmelk
Tropical tina                             €3.75 
mango, papaya, ananas, meloen, 
kiwi, banaan, appel

Greensmoothie                 €4.00
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                       €2.50
Wisseltap                               €3.50
Vedett  blond                        €3.95
Liefmans fruitbier                  €3.95
Duvel                                      €4.95
La Trappe Blond of Dubbel   €4.95

Karmeliet tripel                    €4.95
la Chouffe                            €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 alle-
mansvriend, 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/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! 


