
MENUKAART
Welkom in deze kindvriendelijke vegetarische en vegan lunchroom waar eerlijke en

heerlijke gerechten op de kaart staan. 
Uitgespeeld, gegeten en gedronken? 

Loop je dan nog even door onze duurzame speelgoed winkel?

Wij willen je vriendelijk vragen om zelf meegebrachte etenswaren in je tas te bewaren



HUISGEMAAKTE GRANOLA 
granola met boer en zus quinoa | yoghurt | vers fruit

WENTELTEEFJES
compote | vegan room

TAART EN KOEK UIT EIGEN KEUKEN 
wij doen ons best om altijd glutenvrije, lactosevrije en 
suikervrije opties beschikbaar te hebben.
vraag naar de opties van de dag

HUISGEMAAKTE ZOETE AARDAPPEL KROKETJES 
yoghurt munt dip    

 

OLIJVEN
 
 

KAASLOEMPIA'S
ketchup   

 

BORRELPLANK
huisgemaakte zoete aardappel kroketjes | brood met smeersel 

snack groente met humus |  hoeksche chips 
whipped feta met huisgemaakte boekweit crackers     

 

HOEKSCHE CHIPS
yoghurt munt dip

 

PINDA'S VAN DE NOTENSCHOP
 

WHIPPED FETA
huisgemaakte boekweit crackers    

 

BROOD
 huisgemaakte kruidenboter    

 

SNACK GROENTE
witte bonen humus     

PATÉ
op basis van rode bonen | rucola | compote | augurk    

BIETEN HUMMUS 
avocado | crispy boekweit  

GEROOSTERDE TOMATEN OP TOAST
humus | balsamico | rucola  

TERIYAKI
sla | sesam | koolsalade    

LENTE TOAST    
huisgemaakte kruidenroomkaas | komkommer | wortel 
tomaat | avocado | eetbare bloemen  

PANINI
mozzarella | pesto | tomaat | ketchup  

Al onze gerechten zijn vegetarisch, de gerechten met een      zijn 100% plantaardig
 Deze gerechten kunnen 100% plantaardig gemaakt worden

HUISGEMAAKTE SOEP
wekelijks en soms dagelijks wisselende soep 

met brood van bakkerij Bussing     

PAREL COUSCOUS SALADE
 mediteraanse groente | kikkererwten | granaatappel 

feta spread | pita van Nina    

BROODJES
Geserveerd op brood van bakker Bussing uit Numansdorp 

HAPJES
Geniet  van mij  

met een 
drankje erbi j

ZOETIGHEID

SALADE & SOEP



KINDERBORDJE 
 | boterham bruin of wit   

met pindakaas, jam of chocolade pasta 
 

             | paprika, komkommer, tomaat 
 

              | appel, banaan, peer of kiwi    
(wij zijn afhankelijk van het aanbod groente en fruit van onze boer, hierdoor is de voorraad in soorten fruit en groente wel eens beperkt)

 

 

SOEPJE

huisgemaakte soep van de dag    
 

Geserveerd met brood van bakker Bussing uit Numansdorp 

Wij willen je vriendelijk vragen om zelf meegebrachte etenswaren in je tas te bewaren

KINDERGERECHTEN

FEEST FLENSJES

BOTERHAM

huisgemaakte pindakaas | huisgemaakte chocoladepasta | jam   
 

BAKJE ROZIJNEN

BAKJE FRUIT of GROENTE

NIEUW!



Wij willen je vriendelijk vragen om zelf meegebrachte etenswaren in je tas te bewaren

KOUDE DRANKENWARME DRANKEN

DRANKJES MET ALCOHOL

SPECIAAL 
VOOR KINDEREN

KOFFIE
ESPRESSO
CAPPUCCINO
FLAT WHITE
LATTE
LATTE MACCHIATO
ICE COFFIE
CHAI LATTE
DIRTHY CHAI

Extra shot espresso
Slagroom (vegan)
Haver of soya melk

WARME CHOCOLADEMELK

VERSE GEMBER THEE
met een schijfje sinaasappel

VERSE MUNTTHEE
GEDROOGDE KRUIDENTHEE

 

WIJN WIT
Tierra de Montana Verdejo   
biologisch en vegan

WIJN ROOD
Tierra de Montana Tempranillo  
biologisch en vegan

ORANGEADE
ELDENFLOWER
INDIAN TONIC
GINGER BEER
FRITZ KOLA
FRITZ KOLA (zonder suiker) 

BRU MINERAAL WATER plat
BRU MINERAAL WATER bruisend

SOOF LEMONADE 100% natuurlijk 0% zooi
lemon | mint | apple
carrot | ginger | apple
roos | cardemon | pear | apple
blueberry | lavender| blackcurrant | apple

VERS GEPERSTE JUS d' ORANGE
SMOOTHIE VAN DE DAG

 

VERS GEPERSTE JUS d' ORANGE
SMOOTHIE VAN DE DAG

APPELSAP puur en biologisch
LIMONADE SIROOP

BABYCHINO
 

BIO BLOND BIER 
biologisch en vegan blond biertje

SAMUEL SMITH FRUIT BIER  
Abrikoos | Kersen
biologisch en vegan


