Lekker en gevarieerd ontbijten (mag de hele dag door):
Smoothie Groene Verleiding, met spinazie, avocado, broccoli, mango, tarwegras, gerstegras,
spirulina en sinaasappel

4,95

Ontbijtplankje, 1 croissant, 2 sneetjes volkorenbrood, diverse soorten beleg, gebakken spiegelei,
versgeperste jus d’orange en een heerlijk kopje koffie of glas thee

13,50

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

Tosti, met mozzarella, pesto en tomaat

6,95
Al onze producten zijn zo veel als mogelijk biologisch

Bewust genieten (allemaal biologisch) voor de allerkleinsten
Schoteltje genietkoek, 3 plakjes honingontbijtkoek

1,95

Schaaltje chips naturel

1,95

Schaaltje vers fruit in stukjes. Meestal met appel, peer, banaan en kleine stukjes dadel

2,95

Gepureerd vers fruit, voor de allerkleinste gasten

2,95

Kinderkruidenthee

2,50

Diksap appel, in een stevige beker met een rietje

2,75

Joppecino, warm geschuimde melk met scheutje vanillesiroop en cacaopoeder

2,75

Tosti, kaas, ham of ham & kaas, op volkorenbrood, ketchup, mayo of curry

4,95

Sneetje volkorenbrood met pindakaas, aardbeienjam of hagelslag

2,95

Oerfrietjes, geserveerd in een kom, met mayonaise of vegan-mayo naar keuze

3,95

Losse kroket, naar keuze groente- of rundvleeskroket

2,50

In ons Genietcafé zijn kinderen welkom en mogen ze aan tafel heerlijk kleuren,
boekjes lezen of een spelletje doen. Ouders waken ervoor dat hun kind ook de andere gasten respecteert.
Door de nasleep van het Corona-virus is de kinderhoek helaas voor langere tijd gesloten.
Het is zo veel als mogelijk de bedoeling dat kinderen aan tabel blijven.
Wij hebben een kinderverschoonmogelijkheid. Deze ruimte is beschikbaar op verzoek aan de serveerster.
Geen luier bij je? Vraag onze medewerkers naar een luier voor je kindje.
Kinderen tot 6 jaar mogen alleen onder begeleiding naar de toiletten.
Door de nasleep van het Corona-virus mogen kinderen helaas niet vrij “rondlopen” in het restaurant of het
terras. In het binnenhof mag dat echter wel. Laat je kindje alleen onder jouw directe toezicht buiten spelen.
De bewoners stellen rust en regelmaat in het hofje op prijs.
Laat je kindje niet op het standbeeld klimmen en niet dwars door bloemenperkjes en haagjes rennen.

