
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                              

YOGHURT BOWL   
Griekse yoghurt met homemade granola, 
notenpasta, jam en vers 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, gekookt eitje, 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     

SWEET POTATO BREAD   
van de grill met sojayoghurt, pecannoten 
en vers fruit

BREKKIE BUN 
brioche met avocado, 2 spiegeleitjes, 
bacon, spinazie en tomatenrelish                

BENNY ZALM 
brioche met twee gepocheerde eieren, 
gerookte zalm, Hollandaise saus 
en verse bieslook      
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   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
toast, tonijn, appel, kappertjes, jalapeño, 
gesmolten cheddar en tomatendressing             

PULLED JACKFRUIT
op brioche met gepickelde groenten, 
koriander en pinda

TOKYO SALADE  
zwarte rijst, aziatische dressing, 
edamame, zoetzure komkommer, miso 
aubergine, watermeloen-radijs, mango, 
avocado, sriracha mayo, nori en sesammix
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 SPICE THINGS UP
 + homemade glutenarm, vegan brood
 + feta 
 + avocado 
 + bacon 
 + gerookte zalm 
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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           
         

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             
Beetroot Latte - melk naar keuze
Chai Latte - melk naar keuze 

 
VERS SAP
Verse jus  
Green juice met spinazie, avocado, appel, 
munt en gember 
Mix jus met aardbei en banaan 
Gembershot met kurkuma en citroen
Wortelsap met gember en jus 
Lemon ginger juice 

COLD DRINKS 
Coca Cola | Coca Cola zero  
Maris-Stella-Maris plat | bruisend 
Charitea - groene thee  
Bundaberg - ginger beer
Fentimans - verschillende smaken 
Schulp - biologisch appelsap 
Yaya Kombucha - verschillende smaken 
Fountain of Youth - kokoswater 520 ml 
Oersoep señor mango - radler 0,0%
Pinkyrose Chili Grapefruit Lemonade
met rozemarijn 
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KOFFIEKAART 
DISTRICKT COFFEE 

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

* Sojamelk | havermelk | kokosmelk
* Decafé - swiss water process 
* Ijsblokjes | caramel | witte choco |   
   vanille 

 HOMEMADE COOKIE 
  keuze uit 3 smaken
 SCONES  
 twee scones met homemade jam en clotted    
   cream  
 WORTELCAKE 
 the alltime favourite wortelcake van Bairro       
 met creamy icing en walnoten 
 WISSELEND VEGAN TAARTJE 
 vraag ons naar het vegan taartje van nu
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  WIFI WachtWoord : 1kopkoffie


