ONTBIJT

ALL DAY

Zachtgekookt eitje met boerenkaas & toast
5,50 (met bacon +1,50)

Toast met avocado, tomaat, rucola & bacon

6,50 (met zachtgekookt eitje + 1,-) (kan met vegan bacon)(v)

Citroenkwark met vers fruit & geroosterde muesli
6,50

Geroosterd suikerbrood met mascarpone,
amarena kersen & pistache noten 7,50
Huisgemaakte kruidkoek
met kruidige Griekse yoghurt en granaatappel
3,50

Warme amandel havermout met
espresso-dadelstroop, blauwe bes, banaan &
noten 7,50 (v)
Ontb tmu n met amandel & an s 3,00 (v)

LUNCH A L L D A Y
Salade met aardpeer, appel, geroosterde spruit
cranberry’s & maple pecannoten
met warm kno ookbrood 9,50 (v)
Burrata salade met boerenkool, geroosterde biet
& pompoen, appel, zwarte quinoa &
p nboompitten 9,50
Vegan Sandwich
met smoky sweet potato, gemarineerde artisjok,
crispy vegan bacon & rucola 8,00 (v)
Tosti kaas of ham-kaas of Extravaganza*
4,50
5,00
7,50
*met ajvar, kaas, chorizo of aubergine & rucola

Pulled Jackfruit Sandwich
met sriracha & citroenmayo 8,50 (v)

BLTA Sandwich 7,50

Extra Super Duper Sandwich met gerookte kip,
bacon, parmezaan & avocado mayo 8,50

Toast met zelfgemaakte pindakaas van
amandelen, banaan, kokos & chocolate chips

Makreel paté met dille, citroen en mierikswortel
met tomaat & kappertjes op desembrood 8,00

6,00 (v)

Croissantje met zelfgemaakte frambozenjam
of nutella 3,00
Warme

ham-kaas croissant 3,50
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Het allerlekkerste worstenbroodje 3,50

Vegan BLTA met vegan bacon van aubergine,
knapperige sla, tomaat, avocado & vegan mayo
7,50 (v)

Reubens Sandwich
met pastrami, gesmolten kaas, zuurkool
& mierikswortelmayo 8,00

FRIS & SAP
Vers sinaasappelsap 3,50
Fruitsmoothie 3,50
Strawberry Milkshake 3,75 (v)
Frozen Banana Mocha Shake 3,75 (v)
Ultra Tonic Lemonade 3,75
Bio Tonic met munt, limoen & gembersiroop
Zelfgemaakte limonade
rozen- of lemongrass & ginger 3,00
Zelfgemaakte sthee 3,00
groene met jasm n & sinaasappel
óf zwarte met munt, kaneel & kardemom
EARTH mineraalwater
Bruisend of plat 3,00
BIO Appelsap 2,75
BIO Soda 2,75
Cola/ Bitterlemon/ Indian Tonic/ Vlierbloesem
Gingerbeer 3,25
Pimento Spicy Gingerbeer 3,50
Kombucha 4,00
Pils 3,00
Alcoholvr Birra Moretti 3,50
Klein esje rood of wit 4,25
K k in de koelkast voor onze b zondere biertjes

KOFFIE
&
THEE

TAART
&
KOEK

B COPPI gebruiken we
alt d supervers gebrande ko ebonen
van Schot Kof e uit Rotterdam.

Espresso 2,25
Espresso macchiato 2,50
Dubbele espresso 3,25
Americano 2,75
Capuccino 3,00
Latte 3,25.
Cortado 2,75
Flat White 3,75
Filter (batch brew) 3,00

Worteltaart
met kardemom en oranjebloesem 3,25
Cheesecake
met frambozen-rozenjam 3,50
Bananenbrood met pecannoten

2 dikke plakken 4,00 (v)

groot 3,75
groot 4,00
groot 4,25

Pure chocolade-pistache brownie
(glutenvrij) 2,75

Gekaramelliseerde appelcake
met kokos & limoen 3,00
Cookie 2,25
Lemon Poppy (v)/ Chocolate chip/ oatmeal (v)

Met haver-, kokos-, amandel of sojamelk +0,35
Extra espresso +1,00

Lemon bar 2,50

Iced espresso 3,25
Iced Latte 4,25
Frappe 4,50
Espresso Tonic 4,25

Kokos makroon met limoen & passievrucht
(vegan & glutenvrij) 2,25
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Kop thee 3,00
Theepotje 4,50
Verse gember-, salie- of muntthee 3,00
Chai latte 3,25
Warme choco 3,25
Hot & Spicy mocha 3,50

Blondie met framboos & witte chocola 2,50
Homemade Snickers 2,50 (v)

/COPPIKOFFIE

