lunch ontbijt

Bijna de hele ontbijtkaart is vegan en onze ontbijtjes zijn de hele dag door te bestellen. Heb je een
allergie of twijfel je ergens over? Vraag ons dan
gerust om advies!

Pita saté (v)				€ 8,50

Bowl op basis van rood fruit, açaï, banaan en afgetopt
met vers fruit, nootjes en zaden

€ 8,50

Gegrilde wrap met ‘‘no-pulled-pork’’ op basis van
jackfruit, koolsla en avocado

Kokosrijst, rucola, kikkererwten, hummus, avocado,
diverse groenten, gegrilde en gemarineerde tempeh

Falafelbowl (v) (g) 			

€ 10,25

Couscous met rozijntjes, falafel van Mo’s Falafel,
gegrilde groenten, twee soorten hummus, kikkererwtjes
en tomaatjes

Scrambled no egg toast (v) (g)

€ 9,00

Desembrood, vegan scrambled eggs, avocado,
rucola en tomaatjes

Rendang toast (v) (g)			€ 9,50

Desembrood belegd met huisgemaakte rendang,
rucola, gebakken ui’tjes en cherrytomaatjes

Soep
Wisselende soep (v)			€ 6,50
Geserveerd met zuurdesembrood

Tosti’s
Tosti pesto-avocado (v) (g)		

€ 6,75

Belegd met huisgemaakte pesto, avocado en spinazie,
komt met een dip van geroosterde paprika en tomaat

Tosti ham-kaas			

€ 6,00

Hippie tosti ham-kaas (v)		

€ 6,00

Komt met een dip van geroosterde paprika en tomaat
Het zelfde als de gewone ham-kaas tosti maar dan
vegan
(v) = vegan, (g) = glutenarm mogelijk

Met kers, banaan en kokosmelk, afgetopt met vers fruit,
granola, nootjes en zaden

Granola bowl (v)			€ 7,25

Met biologische volle yoghurt of soya kokos yoghurt
(+1,50), vers fruit, nootjes en zaden

Peanut choco bowl (v) (g)		

€ 8,50

Met kokos/soyayoghurt, banaan, afgetopt met vers
fruit, granola, nootjes en zaden

Pancakes (v)				€ 8,90
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Buddhabowl (v) (g)			€ 10,25

Smoothiebowl (v) (g)			€ 8,50

Een stapeltje huisgemaakte pancakes belegd met vers
fruit en wat granolazaadjes

Croissant 				€ 1,90
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No pulled pork wrap (v)		
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Groot pitabroodje met saté, huisgemaakte satésaus,
tomaatjes en gebakken ui’tjes

Açaï bowl (v)				€9,50
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Bijna de hele lunchkaart is vegan en onze lunchgerechten zijn vanaf 10:30u te bestellen. Veel van
de gerechten zijn ook glutenvrij te bestellen.
Heb je een allergie, twijfel je ergens over?
Vraag ons dan gerust om advies!

B
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Met boter en jam (+0,75)

Sowieso ontbijtje (v)			€ 8,50

Getoast bananenbrood met een soya/kokosyoghurt
granola’tje en vers fruit

Ontbijtplank voor 2			

€ 17,00

Voor ieder een klein vers sapje, een kleine granola,
zwarte koffie of thee en een croissantje, ook mogelijk
met boter en jam (+0,75)

Menu

(v) = vegan, (g) = glutenarm mogelijk
We hebben barservice.

Guilt free high tea
Ben je op zoek naar een high tea en wil je eens
wat ‘anders dan anders’?
Informeer dan naar de mogelijkheden van onze
high tea, of neem eens een kijkje op
www.koffiebarsowieso.nl

Het wifi wachtwoord is bij de bar op te vragen.
Kom je bij ons op je laptop werken?
Gezellig! Wel vragen we je om aan de grote tafel in
het midden of aan de hoge tafel naast de bar te gaan
zitten.

Onze huisblend wordt wekelijks gebrand in
eigen branderij. Wil je eens wat anders proberen?
Vraag dan eens om de wisselende blend.

Organic Limonade 				€3,25

				 klein		 groot

Huisgemaakte ice-tea			
€ 3,20
Fritz-kola					€ 3,20
Fritz-kola suikervrij				€ 3,20
Fritz-rabarber				€ 3,20
Fritz-club mate				€ 3,20
Kumasi 					€ 3,75

Espresso 			
€ 2,40		
Espresso macchiato 		
€ 2,70
Zwarte koffie 			
€ 2,70
Cappuccino 			
€ 3,00
Cortado			€ 2,70
Latte macchiato 		
€ 3,70
Flat white 			
€ 3,50
IJskoffie 			
€ 4,25
Babyccino 			
€ 1,75

€ 3,40
€ 3,35
€ 3,40
€ 4,00

Standaard bereiden wij onze koffies met biologische
volle melk. Liever geen melk?
Kies dan voor soya-, haver-, amandel-, sproud-, of
kokosmelk (+0,40). Cafeïnevrij is ook mogelijk
(+0,30), Extra shot (+0,75).

Groot glas frisse limonade in de varianten:
- Vlierbloesem			
- Gember-citroen

fruitig

De sappen en smoothies zijn van vers
fruit en worden pas gemaakt op het moment dat
je ze bestelt. Verser kan niet!
				 klein		 groot

Appel peer			
Appel wortel gember
Appel rode biet gember
Peer rode biet gember
Gembershotje		

€ 4,25		
€ 4,25		
€ 4,25		
€ 4,25		
€ 2,95

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

Sowieso groen		

€ 4,75		

€ 5,25

Sowieso rood			

€ 4,75		

€ 5,25

Verse rooibos met manukahoning en amandelstukjes

Tropical Thunder		

€ 4,90

Kom in balans met deze thee van kaneel, kardemom,
venkel en rozenblaadjes

Cherry My Love 		

€ 4,90

Deze roze kleurende thee heeft de geur en smaak van
versgebakken koekjes

Green Goodness 		

Vers perensap, spinazie, boerenkool, banaan
en broccoli

€ 4,90

Açaï Me Up			

€ 5,50

Een zomers drankje gemaakt van cacaovrucht
Earthwater plat of bruisend			
€ 3,00

Let op is erg pittig!

Appel, peer, spinazie, venkel en bleekselderij

Appel, peer, rode biet, gember, venkel en bleekselderij

Verse thee Munt of gember			€ 3,25
Ra Ra Rasputin Zwarte thee met bergamot € 3,00
Witte thee White peony			€ 3,00
Sensai Sencha		
		€ 3,00
Groene thee met citroengras en citrus schilletjes

Rooibos Honey Twist			

Rust en Balans kruidenthee 		

€ 3,00
€ 3,00

Notendroom					€ 3,00
Chai latte 			

€ 3,80

Chikko not-coffee 		

€ 3,10

Golden vanilla milk 		

€ 3,90

Beetroot latte 		

€ 3,90

Matcha latte 			

€ 3,90

Warme chocolademelk
Vegan chocomelk 		

€ 3,40
€ 4,00

Indiase kruidige thee op melkbasis

Een biologisch alternatief voor decaf-koffie
Wij vinden ‘m het lekkerst met havermelk (+0,40)
Op basis van kurkuma, gember en kaneel
Wij vinden ‘m het lekkerst met kokosmelk (+0,40)
Een roze latte op basis van bietenpoeder, cacao en anijs.
Wij vinden ‘m het lekkerst met kokosmelk (+0,40)
Een Japanse groene thee met melk en een vleugje
agavesiroop, het lekkerst met kokosmelk (+0,40)

Op basis van plantaardige melk naar keuze

taart

Ananas, mango, banaan, kokosmelk
Kersen, banaan en kokosmelk

Smoothie met açaï, rood fruit en banaan

Top it up!

Extra toppings voor in je smoothie:
vegan eiwitpoeder van Orange Fit (+1,75),
chiazaad of havermout (+0,50)

Omdat wij alles zelf bakken verschilt het
aanbod per dag. Op de bar vind je het gebak
van vandaag. Bijna al onze taartjes zijn vegan
en suikervrij; we hebben ook glutenvrije
mogelijkheden.
Heb je een allergie of twijfel je ergens over?
Vraag ons dan gerust om advies!

Voor ontbijt of lunch zie achterkant >

