
LITTLE BREKKIE
croissantje met jam of kaas, verse jus
en koffie naar keuze

CROISSANT
warm uit de oven met homemade jam     
of kaas  

HAM-KAAS CROISSANT
lekker warm uit de oven   

BANANABREAD 
van de grill met Griekse yoghurt, honing 
en vers fruit       
              TIP: ook lekker 
                            met bacon of yoghurt
FRENCH TOAST    
wentelteefjes met vanillecrème en rood  
fruit                              
                
AÇAI BOWL  
smoothie bowl met açai, vers fruit, 
notenpasta, zaden, homemade granola en 
kokos                     
           TIP: ook lekker
              met bacon
FLUFFY PANCAKES 
met verse aardbei, banaan 
en maple syrup          
      TIP: ook lekker
                                               met bacon
ALL DAY BREKKIE   
toast, croissant, spiegelei, homemade jam, 
yoghurtje, vers fruit, bananenbrood, kaas 
en boter                          
    TIP: ook lekker 
                               met zalm ipv bacon
CROIVOCADO 
croissantje met smashed avocado, 
gepocheerd ei en bacon     

BREKKIE BUN 
brioche met avocado, 2 spiegeleitjes, 
bacon, spinazie en tomatenrelish                
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PULLED JACKFRUIT
brioche met gepickelde groenten, 
koriander en pinda

BENNY ZALM 
brioche met twee gepocheerde eieren, 
gerookte zalm, Hollandaise saus 
en verse bieslook      
          TIP: ook lekker 
                         bacon of gerookte zalm
AVO TOAST   
smashed avocado, feta, gepocheerd ei, 
verse bieslook en tomaat  
    TIP: ook lekker
                                               met bacon 
PEANUTBUTTER TOAST 
homemade pindakaas, banaan, kokos, 
amandelschaafsel en maple syrup
             
TUNA MELT
tonijnsalade rode ui, cheddar
en tomatendressing    
                          
PUMPKIN SOUP   
prei, kokosmelk en korianderolie    

        

 SPICE THINGS UP
   + vegan feta 
 + homemade glutenarm, vegan brood 
   + avocado 
 + bacon
   + gerookte zalm
   + (gepocheerd) ei    
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GEDROOGDE KRUIDENTHEE 
VAN SENZA TEA

DUTCH BREAKFAST BIO
pure zwarte thee
GREEN JASMINE BIO 
groene thee met jasmijn 
STAR MIX 
kruidenmelange met sterrenmunt 
AFRICAN ROOIBOS BIO
pure rooibos           
          
Matcha Thee

VERSE THEE
Verse muntthee 
Verse gemberthee met kurkuma, citroen 
en zwarte peper

Morning Tea - warm water met citroen
of gember

LATTE’S                
Matcha Latte - melk naar keuze             
Chai Latte - melk naar keuze 
Dirty Chai Latte - melk naar keuze  
Beetroot Latte - melk naar keuze
 
JUICES
Verse jus  
Verse sap met aardbei, banaan en jus
Verse sap met wortel, gember en jus
Verse sap met rode biet, appel en gember
Gembershot met kurkuma en citroen

COLD DRINKS 
Coca Cola | Coca Cola zero  
Maris-Stella-Maris - plat | bruisend   
Charitea - groene thee 
Herbal Moscow - ginger drink  
Fountain Of Youth - kokoswater 500 ml
Seltzer - hibiscus | cucumber | yuzu 
Matchaty - matcha eistee  
Three Cents - pink grapefruit
Fentimans - lemonade | elderflower 
Leppa - appelsap
YAYA Kombucha - original | hops | 
ginger | yuzu
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KOFFIEKAART 
DISTRICKT COFFEE 

Espresso
Dubbele Espresso
Americano
Espresso Macchiato
Cortado 
Flat White
Cappuccino
Verkeerd 
Latte Macchiato
Moccachino
Tony’s Hot Chocolate 
Babyccino - opgeschuimde melk

Extra shot
Slagroom
 
* Sojamelk | havermelk | kokosmelk
* Decafé - swiss water process 

 RED VELVET CAKE
  met witte chocolade en creamcheese
 BAIRRO’S APPELTAART 
 met of zonder slagroom
 VANILLE FRAMBOZEN TAART
 vegan met witte chocolade
  CHOCO CHIP COOKIE
   lekker chewy met crispy nootjes
   SCONES  
   twee scones met homemade jam en 
   clotted cream
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  WIFI WachtWoord : 1kopkoffie


