SPECIAAL VOOR JOU SAMENGESTELD
PETIT DEJEUNER BONJOUR

14

pistoletje, croissant, homemade confituur,
kaas, ham, americain of krabsla, French Press
koffie, vers sapje

MINI PETIT DEJEUNER (KIDS) 9
bokes met huisgemaakte confituur
en choco, gekookt eitje, warme
chocolademelk of sinaasappelsap of
biologisch appelsap

MINI ONTBIJTJE 7
croissant, confituur, koffie, vers sapje

PETIT DEJEUNER TATI

25

Griekse yoghurt met granola,
pistoletjes, croissant, homemade
confituur, kaas, ham, americain,
krabsla, verse zalm, glaasje cava, vers
sapje, favoriete eitje, French Press
koffie of thee naar keuze,
verse fruitsla

ZATERDAGMARKT ONTBIJTPLANKJE 12

ZOET

paardenbroodje van 100% rogge met homemade bio
confituur, Griekse yoghurt met granola, vers bio sapje,
koffie naar keuze

• hoeked doughnut
• chocolate muffin
• cranberry muffin
• chocolate brownie

4

DIMANGE TATI
Een heerlijk ontbijt/brunchbuffet, speciaal voorbehouden voor levensgenieters die met het goede
been uit bed stappen, fijnproevers met een aangenaam ochtendhumeur en alle liefhebbers
van een uitgebreid ontbijt!
Elke eerste zondag van de maand vanaf 10 uur.
All-in* 29,95 pp
*cava, verse sappen, french press koffie, groene of zwarte thee, warme chocolademelk en
onbeperkt genieten van ons buffet van 10u tot 12.30u

STEL JE EIGEN ONTBIJT SAMEN
A LA CARTE

FREAKY HEALTH SHAKES

• twee sneetjes verloore brood
met frambozencoulis en suiker
• bordje ambachtelijk gerookte zalm
• potje vers seizoensfruit
• frikadellebollekes met krieken
• boudin noir met gebakken appeltjes

6,95
8,50
6,95
7,50
9,50

• Yellow fever
mango, ananas, perzik en vers geperst fruitsap
• Goji goji
bosvruchten, goji bessen, yoghurt en havermelk

SMOOTHIE BOWLS
EITJES

6,95

• twee spiegeleitjes
• roerei met spek
• twee zachtgekookte eitjes met soldaatjes
• omeletje met spek
met zuurdesembrood

ALL AMERICAN PANCAKES
• blueberry pancakes
bosbessen en maple syrup
• banana & raspberry pancakes
frambozen,banaan en pecannoten

croissant met koffie/thee 4,5
croissant met ham of kaas 4,5
croissant 3,5

8,90

6,95

7,50

• Acai
bosvruchten, banaan, havermelk en acai-bes
• Mango
mango, griekse yoghurt, banaan en kokos
• Green
jonge spinazieblaadjes, groene appel, limoen,
banaan en havermelk

GRANOLA

6,95

• Forest fruit
bosvruchten en frambozensaus
#5 pecan/almond
• Ginger
met limoenschijfjes , geconfijte gember en
gembersiroop
#7 cashew/banana
• Strawberry
met aardbeien, chocolade, zeezout, druppeltje
olijfolie
#3 cacao
met Griekse yoghurt

