
WIFI WachtWoord : 1kopkoffie

LITTLE BREKKIE - tot 10.30
koffie/thee naar keuze, verse jus en een 
croissant met jam/kaas
SCONES  
twee scones met huisgemaakte jam en 
clotted cream
ALMOND CROISSANT
met een laagje poedersuiker
AMERICAN PANCAKES STACK
met maple syrup, blauwe bessen, banaan 
en bacon
BANANENBROOD 
met Griekse yoghurt en vers fruit
WENTELTEEFJE
met karamelappeltjes en vanilleroom
MORNING SHAKE
voor een kickstart van je dag
CHIA PUDDING
van kokosmelk met huisgemaakte granola 
en vers fruit
BREKKIE  1P. / 2P. 
toast, gepocheerd eitje, bacon, croissant, 
huisgemaakte jam, Stolwijkse boerenkaas, 
Griekse yoghurt, groente en fruit
VEGGIE TOSTI
op vloerbrood met mais, tomatensalsa, 
avocado, cheddar en crème fraîche
TUNA MELT
tonijn, cheddar, rode ui, tomaat en koolsla 
SMOKED SALMON 
met kruidenpannenkoekjes, 
mierikswortelroom, een gepocheerd eitje, 
rode biet, avocado en tomaat 
BENNY
brioche met twee gepocheerde eieren, 
zalm, Hollandaise saus en bieslook
SOEP VAN DE DAG
met een stuk brood om te dippen
TOAST
smashed avocado, feta, gepocheerd eitje  
en tomaat
PADDENSTOELEN TOAST
in knoflook gebakken paddenstoelen, 
Parmezaan, gepocheerd eitje en tomaat
BAGEL GARNAAL 
met avocado, gekookt ei en dillemayo
BAGEL KIP
gemarineerde bio-kip, komijn, smashed 
avocado, rode ui, rucola en tomaat
B-L-T
bacon, sla, tomaat met gekookt ei en 
paprikamayo 
OPEN SANDWICH
vijgenjam, seranoham, geitenkaas, rucola
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FRITTATA
met seizoensgroenten en salade
TORTILLA SALADE 
met gemarineerde bio-kip, tomatensalsa, 
avocado, mais, zwarte bonen, rode ui, 
paprika en zure room 
POWER SALADE  
met gegrilde vergeten groenten, parelgort,  
feta, notenpesto, tomaat, kiemen en pitjes
ZALM SALADE 
met appel, gekookt ei, garnaaltjes, 
bieslook, kiemen, rode ui en 
limoengembermayo

 CHEESECAKE BROWNIE 
 met frambozen
 BAIRRO’S APPELTAART 
 met of zonder slagroom
 HOLY NUT
 glutenvrij, veganistisch, gezoet met dadels
 verschillende smaken
 TAART VAN DE WEEK
 een lekker taartje van het seizoen
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