drinken.
koffie & thee
espresso
dubbele espresso
americano
espresso macchiato
cortado
cappuccino
flat white
koffie verkeerd
latte macchiato
moccachino
Tony's hot chocolate
chai latte
extra shot espresso
slagroom

sapjes & fris
2.5
3.5
2.5
2.7
2.7
3.0
3.7
3.8
3.8
3.8
3.0
3.5
1.0
0.5

Liever decafe, met soja-, haver- of erwtenmelk? Dat kan!

thee

2.8

groen, zwart, wit, kamille, rooibos
superverse thee
- munt
- gember, limoen en limoenblad
- munt, steranijs en zoethout
- sinaasappel, gember en kaneel
- basilicum, kaneel en rood pepertje

3.5

verse jus d'orange
verse jus met aardbei en banaan
daily juice wisselend sapje
smoothie yoghurt, aardbei, banaan, jus
gembershot citroen en appel

3.8

Fritz cola
Fritz zero
Marie-Stella-Maris plat
Marie-Stella-Maris bruisend
Yaya kombucha
Bundaberg ginger beer
Charitea groene ijsthee
Fentimans vlierbloesem
perensap
FOY kokoswater 500 ml
homemade lemonade

3.0

3.8
3.8
3.8
2.8

3.0
3.0
3.0
4.5
3.8
3.5
3.5
3.0
5.0
3.8

wijn & bier
[al onze wijnen zijn bio en vegan]

wijn

per glas

Sauvignon blanc 12.5%
Tempranillo Rosé 13.0%
Tempranillo Rood 13.0%
Pinot Grigio van Osterials 375 ml 12.0%
Prosecco bio 200 ml 10.5%
Mimosa cava, verse jus & cointreau
Cider wisselend

4.5
4.5
4.5

fles
21.0
21.0
21.0
7.5

5.8
6.5

bier
Gulpener pils 5.0%
IJwit witbiertje van Brouwerij 't IJ 6.5%
IPA van Brouwerij 't IJ 6.5%
Nevel biertje wisselend bier van Nijmeegse brouwerij
Oerbok herfstbier van Brouwerij De Hemel 7.0%
Tricky Tripel Gebrouwen door Vrouwen 7.8%
Bloesem Blond Gebrouwen door Vrouwen 6.2%
Leffe Blond 0.0%
Kijk in onze koelkast voor nog meer biertjes.

Ontbijt, lunch en
borrelhapjes
wifi: kantine ww: bairroalto

3.0
5.0
5.2
6.2
5.2
6.0
5.8
4.5

eten.
ontbijt
açai huisgemaakte granola, vers fruit, kokos, notenpasta, kokosflakes
griekse yoghurt huisgemaakte granola, vers fruit, jam, noten [of met kokosyoghurt]
ontbijtplankje croissantje, sneetje brood, jam, kaas, gekookt eitje, tomaat, vers fruit, boter,
chocopasta en een warm plakje kokosbrood

8.5
7.5
10.0

[tip: drink ook een mimosa bij je ontbijtje!]

broodjes
magic mushie toast warme paddenstoelen, gegrilde pompoen, vegan bacon, bosui
oude kaas avocado, ei, kruidenmayo
zwarte bonenhummus gegrilde seizoensgroente, chimichurri, granaatappelpitjes,
filet americain van wortel met parmezaanse kaas, ei, truffelmayo, rode ui
kantine broodje zie het bord of vraag ons naar het broodje van de week
Onze broodjes worden geserveerd met sla, tomaat en pitjes op biologisch brood
van Streekbakker Jorrit [broodjes kunnen ook als salade besteld worden +2]

8.8
8.8
8.8
8.8
7.5

make it better:
avocado
+1.0
gepocheerd eitje +1.5
parmezaanse kaas +1.0
vegan bacon
+1.5

tosti's, soep & salade
groentetosti geitenkaas-bietenspread, gegrilde seizoensgroente, chimichurri
herfsttosti oude kaas, paddenstoelen, rode ui-vijgenchutney, jonge kaas
kindertosti jonge kaas
wisselende soep met brood en boter
kantine salade zwarte rijst, feta, veldsla, rucola, avocado, gepocheerd ei, gembermayo, venkel,
pompoen, granaatappelpitjes

7.5
7.5
4.25
6.0
10.8

klein
kokosbrood warm met huisgemaakte chocopasta
boterhammetje avocado, kaas, jam of appelstroop
bakje vers fruit
croissantje kaas of jam

3.5
3.0
4.0
3.5

borrelhapjes
bitterballen van oesterzwammen met truffelmayo [6 stuks/12 stuks]
geroosterde noten op smaak gebracht met tijm en rozemarijn
nachos cheddar, avocado, huisgemaakte tomatenchutney, cashew sour cream, jalapeño en koriander
[of met vegan kaas]

Heb je een allergie of eet je veganistisch? Laat het ons weten!

7.0/12.0
4.5
10.0

