Bewust genieten, voor de zoete trek:
Onze taarten komen van uit onze eigen keuken
Appeltaart, huisgemaakt gewoon of met spelt
Citroentaart, huisgemaakt
Monchoutaart, huisgemaakt
Worteltaart, huisgemaakt
Bounty Vegan taart, met chocolade en kokos, zonder kristalsuiker [Vegan]

3,95
3,95
3,95
3,95
4,50

Zoete Genieterij, proeverijtje op leisteen van onze huisgemaakte taarten

7,50

Slagroom, naar wens mét of zonder suiker

0,80

Brownie chocolatefudge
Huisgemaakte bananencake met dadel en abrikoos, biologisch
Schaaltje met 3 chocolaatjes
Glutenarm: vers gebakken appelflap

2,95
2,50
3,50
4,95

Bewust genieten, voor de hartige trek:
Broodje met kruidenboter
Schaaltje biologische gemengde olijven
Nacho’s met gesmolten kaas, salsadip en zure room
Plankje tapas met stukjes brood, o.a. zongedroogde tomaatjes, muhammara en olijfjes
Kaasplankje, 4 soorten kaas, dadels en brood
Biologische rundvlees-bitterballen, 6 stuks
Vegetarische Bieterballen (o.a. gemaakt van rode bietjes) 6 stuks

3,50
3,95
5,95
12,50
12,50
6,95
7,95
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Genietlunch met heerlijke biologische broodjes naar keuze met garnituur:
Broodje Brie, met walnoot, vijg en honing

7,95

Broodje Chèvre au miel, geitenkaas* uit de oven met walnoot en honing

7,95

Broodje Zalm, met kappertjes en citroen

8,95

Broodje Muhammara, gegrilde paprikaspread met linzen en walnoot

7,95

Broodje Pura Vida*, gerookte kipfilet, pesto, zongedroogd tomaatje en verse avocado

8,95

Broodje pittige oude kaas, niets meer en niets minder.

4,95

Vergeet niet het broodje* te kiezen waar je zin in hebt
*
*
*
*

Desem broodje, handgevormd en steenoven gebakken
Meergranen turf donker, langwerpig broodje, robuust volkoren met wat pitjes
Speltbroodje, mooi bolletje van 100% spelt met sesam en maanzaad
Ciabatta, lekker licht, bijna wit en iets zoetig broodje

Twee biologische rundvleeskroketten, geserveerd met mosterd
op twee volkoren boterhammen met garnituur
Twee biologische groentekroketten, geserveerd met mosterd
op twee volkoren boterhammen met garnituur
03.2019

7,95
7,95
*= deels bio

Biologische tomatensoep
of onze soep van de dag

5,50
5,50

Frittata met spinazie en feta
Italiaanse rijk gevulde spinazieomelet die ook een beetje op een quiche lijkt
Puntje Quiche van het huis, vraag naar de smaak

8,95
7,95

Salade geitenkaas, met walnoot, honing en stukjes peer of appel. Met brood erbij.
Salade peer en blauwe kaas, met brood erbij.
Salade van de dag, met brood erbij, zie onze krijtborden

13,50
13,50
13,50

Weedburger*, van zeewier, op een bijzonder broodje met sla en augurk (100% vegan)

12,95

Twaalfuurtje*,
Ambachtelijke kroket, glaasje soep, paprikaspread, broodje, fruit en garnituur
Uitsmijter, biologisch
3 spiegeleieren op brood met kaas, ham of ham & kaas met een garnituur
Uitsmijter, biologisch
3 spiegeleieren op brood met zalm

12,95
7,95
8,95

Tosti, biologisch
kaas, ham of ham & kaas, op volkorenbrood, ketchup of curry, garnituur
Ons “Mediterraans Ommetje”
Tosti met kaas, chorizo en gegrilde paprika op bruin- of witbrood met garnituur

4,95
6,95
3,95
*= deels bio

Portie oerfrietjes, geserveerd in een kom. Met mayonaise
03.2019

Lekker en gevarieerd ontbijten (mag tot 16.30 uur):
Groene Verleiding Smoothie
met spinazie, avocado, broccoli, mango, tarwegras, gerstegras, spirulina en sinaasappel*
Ontbijtplankje, biologisch
1 croissant*, 2 sneetjes volkorenbrood , diverse soorten beleg, gebakken spiegelei,
versgeperste jus d’orange en een heerlijk kopje koffie of glas thee

4,95
12,50

Croissant, vers uit onze oven
naar keuze met kaas, ham of jam

3,50

Uitsmijter, biologisch
3 spiegeleieren op volkorenbrood met kaas, ham of ham & kaas

7,95

Uitsmijter, biologisch
3 spiegeleieren op volkorenbrood met zalm

8,95

Tosti, biologisch
kaas, ham of ham & kaas, volkorenbrood, ketchup of curry

4,95

Ons “Mediterraans Ommetje”
Tosti met kaas, chorizo en gegrilde paprika op bruin- of witbrood met saladegarnituur

6,95

Broodje oude kaas, niets meer en niets minder. Met saladegarnituur

4,95

03.2019

*= gedeeltelijk bio

Bewust genieten (allemaal biologisch) voor de allerkleinsten:
Schoteltje genietkoek, plakjes ontbijtkoek in leuke vormpjes
Schaaltje chips naturel

1,95
1,95

Schaaltje vers fruit in stukjes. Meestal met appel, peer, banaan en kleine stukjes dadel
Gepureerd vers fruit, voor de allerkleinste gasten

2,95
2,95

Kaboutermixthee
Diksap appel, in een stevige beker met een rietje

2,00
2,50

Zoete Tosti,
Van volkorenbrood, belegd met amandelpasta en schijfjes banaan.
Zacht bolletje of sneetje volkorenbrood,
Beleg: pindakaas, amandelpasta, appelstroop of aardbeienjam

4,95

In ons Genietcafé zijn kinderen welkom en mogen ze heerlijk spelen met duurzaam
speelgoed. Ouders waken ervoor dat hun kind ook de andere gasten respecteert en dat
het speelgoed gebruikt wordt zoals het bedoeld is.
Vlak bij de keuken hebben we een comfortabele verschoonkamer.
Geen luier bij je? Vraag onze medewerkers naar een luier voor je kindje.
Kleine kinderen graag alleen onder begeleiding naar de toiletten.
Kinderen in en buiten ons gebouw graag alleen onder jouw directe toezicht laten spelen.
De bewoners stellen rust en regelmaat in het hofje op prijs.
Laat je kindje niet dwars door de bloemenperkjes of haagjes rennen.
03.2019

2,95

