LUNCH
Keuze uit desembol wit/bruin of glutenvrij

BROODJE HUISGEMAAKTE
TONIJNSALADE
kappertjes, rode ui en augurk
BROODJE EIERSALADE truffel,
zongedroogde tomaat en spek
BROODJE CLUB KIP spek,
ei, kommer, tomaat en
kerriemayonaise
BROODJE GEITENKAAS
hazelnoten, cranberry en honing
PANINI CAPRESE groene pesto,
tomaat en mozzarella

TO GO MENU
YOUR DAILY
COFFEE
CAPPUCCINO BLENDZ 
GROTE CAPPUCCINO met kaneel
HAZELNUT COFFEE 
GROTE KOFFIE met hazelnoot
CAFFÈ CANELLA 
GROTE KOFFIE met kaneel
CAFFÈ CHOCOLATO 
GROTE CAPPUCCINO met
gestoomde chocomel
CAFFÈ NOCCIOLATO 
GROTE CAPPUCCINO met gestoomde chocomel en hazelnoot
klein en groot
Ristretto
Espresso
Espresso macchiato
Lungo
Flat white
Cappuccino
Caffè latte
Latte macchiato
Extra shot espresso

FLAVOUR SHOT
slagroom of een Moninsiroop:
witte chocolade, caramel, kaneel,
vanille, amandel, hazelnoot of
kokos.

> Al onze koffie kan met soja-,
haver- of halfvolle melk en
cafeïnevrij bereid worden.

Blendz Coffee
specials
CRUNCHY NUTS 
CAFFÈ LATTE met hazelnoot,
slagroom, caramelsaus en
nogatine
MALTESER 
CAFFÈ LATTE met chocolade,
slagroom, caramelsaus en
stukjes Malteser
STROOPWAFEL
CAFFÈ LATTE met caramel,
slagroom, caramelsaus en
stukjes stroopwafel
AMERICAN COOKIE
CAFFÈ LATTE met chocolade,
slagroom, witte-chocoladesaus
en stukjes American cookie

HOT MILKS
CHAI LATTE 
DIRTY CHAI LATTE 
CHAI LATTE met een shot espresso
WARME CHOCOLADEMELK 
puur, hazelnoot of caramel
(gemaakt van echte blokken
chocolade)
MALTESER CHOCO
Voor wie ook fan zou willen zijn,
maar geen koffie lust ;-)

SMOOTHIES

MARSHMALLOW	
CAFFÈ LATTE met winterspices,
slagroom, witte chocoladesaus
BOUNTY ISLAND
en marshmallow
ananas, aardbei, kokos

THEE
Verse gember 	 Chai tea
Ceylon 	
Earl grey
Jasmijn
Passievrucht 
Rooibos
Sterrenmix
Bosaardbei
Groen 
Groen met bloedsinaasappel

SALADE GEITENKAAS
hazelnoten, cranberry en honing
SALADE TONIJN groene pestodressing, maïs en haricots verts
CROISSANT kaas of jam

All day Breakfast
STANDAARD BAG
smoothie, croissant kaas en
muffin
EXTRA BIJ TE BESTELLEN
> MINI BAGUETTE TONIJNSALADE
kappertjes, rode ui en augurk

> MINI BAGUETTE EIERSALADE
truffelmayonaise,
zongedroogde tomaat en spek
> MINI BAGUETTE CLUB KIP
spek, ei, kommer, tomaat
en kerriemayonaise

ALTIJD VERS BEREID!

Alle specials zijn oo
km
warme choco te beste et
llen

PANINI PITTIG GEHAKT cheddar,
paprika, rode ui,
bosui en tomatensalsa

> MINI BAGUETTE GEITENKAAS
hazelnoten, cranberry en
honing
> YOGHURT
granola en rood fruit compote
> BANANENBROOD

MAD BERRY
aardbei, braam, framboos
CARRIBEAN
perzik, passievrucht, mango
LOVELY GREEN
spinazie, avocado, appel, broccoli,
mango, tarwegras, gerstegras,
spirulina
PINK LADY
aardbei, banaan, appel
TROPICAL TWIST
mango, meloen, ananas, kiwi

LAZY SUNDAY
BRUNCH
Bestel de Lazy Sunday Brunch
en wij bezorgen hem thuis. Dat
is pas echt genieten!

Per persoon: smoothie, amuse,
soepje, chocolade croissant,
belegde mini baguette, mini hartige
quiche en een zoete verrassing
Vraag binnen naar de mogelijkheden.

