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Onze keuken is geopend van
10 - 16 uur. Van de borrelkaart
is te bestellen tot 16.45 uur.

LEEF •

Mocht je vragen hebben met
betrekking tot allergenen,
een dieet, vega- of vegan
voorkeur?
Wij informeren je graag!

FOLLOW AND POST!

G Blendz Coffee
facebook.com/blendzcoffee
#blendz_coffee

VOOR DE KIDS
ONTBIJT

tot 12.00 uur

CROISSANT2,6
JAM EN BOTER
CROISSANT 4,0
HAM EN KAAS
CROISSANT DE LUXE4,5

Coburgerham en
een gekookt ei

GRIEKSE YOGHURT 5,0
granola en een compote
van tropisch fruit

Verse jus d’orange erbij?2,1

PANCAKE3,0

vanaf 10.00 uur

American
pancakes
GEROOKTE ZALM8,5
zalm, crème fraîche, dille
en bosui

HARTIG

gekookt ei, gebakken uitjes
en balsamicodressing

8,0

CHOCOLADE7,5
chocoladecrumble,
vanillesaus en abrikozen

tot 10 jaar

keuze uit chocopasta,
poedersuiker en stroop
BOTERHAMMEN2,0
keuze uit ham, kaas, jam
en chocopasta
KIDSTOSTI3,0
GEBAKKEN EITJE3,0
TOMATENSOEP
4,0
BROODJE BITTERBAL
4,0

nog meer heerlijke
lunchgerechten

keuze uit bruin-, wit-, maïsbrood en
een glutenvrij broodje (+ 1,5)

SALADES

UITSMIJTERS

CAMEMBERT 12,5
slamix, uiencompote, hazelnoten
en honing-mosterddressing

UITSMIJTER
keuze uit naturel, spek,
zalm en ham-kaas

GEBAKKEN KIP11,5
slamix, gebakken kippendijen,
ei, spek, parmazaanse kaas
en dressing
COBURGER HAM 11,5
slamix, gegrilde paprika,
witte kaas, abrikoos en
balsamicoazijn
Mandje brood erbij? 2,5
diverse soorten brood met
boter en groene pesto

vanaf 7,0

UITSMIJTER BLENDZ10,0
spek, ui, tomaat, parmezaanse
kaas en truffelmayonaise

Panini’s

UITSMIJTER CARPACCIO12,0

Heerlijke Italiaanse panini’s
met olijfolie en mediterraanse
kruiden. Lekker warm en vers
van de grill.

Alle salades bevatten komkommer,
tomaat en rode ui.

COBURGER HAM8,5

Onze salades zijn ook vegatarisch
te bestellen.

OUDE KAAS

mozzarella en abrikoos

7,5

parmezaanse kaas, krokant van
tuinboon, rucola, zongedroogde
tomaat en truffelmayonaise

BROODSPECIALITEITEN

GEROOKTE ZALM10,5
slamix, avocadosmash, mangochutney, radijs en sojabonen

HAM-KAAS7,0

EIERSALADE
7,5
huisgemaakte eiersalade, truffelmayonaise, zontomaat, spek en
parmezaanse kaas

KIPFILET8,0

VEGGIE7,5

ei, mosterd, rode ui
en augurk

rode pesto, tomaat
en kaas

carpaccio van rode biet, krokant
van tuinboon, balsamicodressing,
witte kaas en rode ui

BBQ KIP8,5
gemarineerde kippendijen,
tomaat, rode ui, bosui en
barbecuesaus

keuze uit bruin-, wit-, maïsbrood en
een glutenvrij broodje (+ 1,5)

BORRELHAP

FAVORIETEN

Wil je er een lekker biertje,
glas wijn of cocktail bij? Kijk dan
even in onze drankenkaart.

CLUBSANDWICH KIP10,0
tomaat, komkommer, spek,
ei, sla, kerriemayonaise en frites

BORRELPLANK (2/3 pers.)12,0
bitterballen, nacho’s, Coburger
ham, oude kaas en brood met
smeersels

CLUBSANDWICH ZALM11,5
komkommer, tomaat, rode ui,
sla, dillemayonaise en frites

PORTIE KAAS (2/3 pers.)5,0

SANDWICH CARPACCIO9,5

parmezaanse kaas, krokant van
tuinboon, rucola, zongedroogde
tomaat en truffelmayonaise

Burgers

LUNCHPLATEAU VIS13,0
2 boterhammen, garnalenkroket, spiegeleitje met zalm
en tomatensoep
LUNCHPLATEAU VLEES11,0

2 boterhammen, rundvleeskroket, spiegeleitje met spek
en tomatensoep

Onze burger ligt op een
heerlijk knapperig broodje.
Eventueel frites naar keuze.

gebakken spek, spiegeleitje,
cheddar en burgersaus

TOMATENSOEP (vega)7,0

Frites erbij?
keuze uit
• Vlaamse frites
• zoete-aardappelfrites

2 boterhammen, groentekroket, spiegeleitje met
avocadosmash en tomatensoep

4,0

NACHO ‘TUNA MELT’

9,5

tonijn, tomaat, mozzarella,
roomkaas en groene pesto
met truffelmayonaise

8 BITTERBALLEN6,5
met mosterdmayonaise
8 MOZZARELLASTICKS7,5

2,5
4,0

2 KROKETTEN OP BROOD
keuze uit
• rundvlees
• groente
• garnalen

7,0

ZOETE-AARDAPPELFRITES4,0

VEGA BIETEN BURGER11,0
mozzarella, rucola, walnoot
en burgersaus

NACHO ‘MEXICAN STYLE’

avocadosmash, tomatensalsa,
cheddar, jalapeños en spek

BACONBURGER*10,5

LUNCHPLATEAU VEGA12,0

ook klein te bestellen

jong belegen en oude kaas met
honing-mosterddip

met chilimayonaise

10 BITTERGARNITUUR7,0
met mayonaise en chilisaus
BROODMAND6,0

8,0
9,0
10,5

diverse soorten brood
met smeersels

* Onze huisgemaakte burgers
worden gemaakt van gemengd gehakt
dat bestaat uit Black Angus-, rund- en
varkensvlees.
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WWW.BLENDZCOFFEE.NL
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