
ESPRESSO/D.ESPRESSO  
AMERICANO/D.AMERICANO
RISTRETTO 

2,20/3,10
2,25/3,20
2,20

€
€
€

Original

niet sterk genoeg? kies dan deze sterke shot

 van huisgebrande ko�e 

LOCALS DARK/WHITE/MILK
MET SLAGROOM
MET SHOT ESPRESSO

3,25   
0,50
0,50

€
€
€

Chocoloco

extra

warme chocolademelk

CAPPUCCINO/D.CAPPUCCINO
CAPPUCCINO GINGER
FLAT WHITE
CORTADO 
ESPRESSO MACCHIATO
LATTE
LATTE MACCHIATO 
COFFEE TILBURG 
MOCCACHINO
VANILLA SKY 
TRIPLE C
CINNEMACCHIATO
CRAZY COCO 

2,50/3,70
3,25
3,00
2,25
2,25 
3,00 
3,00 
3,50 
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00  

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Smooth & Creamy

warme melk met een shot espresso

macchiato met choco cookie siroop, slagroom 

espresso met warme melk

macchiato met smaakje naar keuze

macchiato met vanille siroop, slagroom

 macchiato met kaneelsiroop, slagroom 

Teatime

LOSSE THEE IN EEN ZAKJE:
Earl  grey Bio, Jasmijn groen Bio, Groen sencha bio
Stress weg (o.a. Mistelkruid, St.Janskruid, Lemon grass)
Bio Sparkling Ginger (rooibos) 
Bio fruit del ight (Appel,  Vijgen, Lemon grass,  Rozenbottel)
VERSE MUNTTHEE 
Met honing 
VERSE GEMBERTHEE
MUNNI’S CHAI
DIRTY MUNNI’S CHAI
GREEN MATCHA LATTE
GOLDEN LATTE

 

2,75
0,50
2,75
4,00
4,50
3,00
3,50

€ 
€
€
€
€
€
€

extra

verse thee 

lekker fris

 oftewel een chai latte volgens familierecept

 opgeschuimd melk met green
matchapoeder 

juicy & sodas
en chocoladesnippers

en chocoladesaus 

en kaneel 
macchiato met kokossiroop, slagroom,

  

en kokossnippers

  

alles ook mogelijke met soya 
melk of havermelk+ 0,30 extra

  

met schij�e sinaasappel en munt

BADASS JAMESON
AWESOME BAILEYS
SMOKIN MARIA

coffee cocktails
lijkt op een irish whiskey, 
maar dan een tikkeltje anders...
�uweel zacht door de heerlijke baileys

gouden combi met tia maria

met alcohol

cappuccino met cacao

FILTER coffee
Heerlijk fruitige filterkoffie, van lichtgebrande
koffiebonen, gezet met de moccamaster
 

  

espresso met warme melk en schuim

met gember en honing

VERS GEPERSTE ORANGE JUICE 
FRUIT JUICE
GROEN SAPJE
FRUIT/GROENTE SAPJE
DETOX SHOT

3,75 
3,95
3,95
3,95
2,50 

fresh and exciting

vers sapje uit de sapcentrifuge van fruit 

sap uit de sapcentrifuge van spinazie,
appel, munt en citroen

€  
€
€
€
€  

MARIE STELLA MARIS WIT/GROEN 
FRITZ KOLA/KOLA LIGHT
BOSS ICE TEA LEMON/LIME GINGER
BIO APPELSAP
KOUDE CHOCOMELK
GINGER BEER/TONIC WATER 
LEMONAID 

   2,55 
   2,55 
   2,85 
   2,55
   2,55
   3,50
   3,00
 

 
 

  €
  €
  €
  €
  €
  €
  €
  

€   2,25  

€  6,00
€  6,00
€  6,00

€  4,00 

vers geperste mix van citroen, gember en appel
cayenne peper en kurkuma kruiden

espresso met melk en melkschuim

ristretto met melk en lichte melkschuim

fever tree

opgeschuimd melk met kurkuma/gember
pasta

passion fruit/
blood orange/lime

vers sapje uit de sapcentrifuge  

 chai latte met espresso

De ko�es worden gezet met melk van queens of dairy

  



5,95

8,95

8,95

€

€

€

8,95

8,95

8,95

8,95

8,95

7,95

€

€

€

€

€

€

                                               FOOD   

KINDER QUESADILLA 
met mozzarella,  tomaatjes, spinazie en ketchup
WENTELTEEFJES
met fruit en poedersuiker

TOSTI’S lekker anders door het zuurdesem brood:
CHEESE met pittige kaas van de Kaaszaak en homemade saus
rauwe ham 0,75 euro extra
CHIPOTLE CHICKEN
pulled chicken, mozzarella, chipotle-koriander saus, spinazie en rode ui
FENEGRIEK BRIE
walnoten, radicchio, vijgen en balsamico honey dressing

SANDWICHES (alles op zuurdesem van Pig and Rye)
FETA & AVOCADO & SWEET POTATO SPREAD 
duo sandwich met dukkah, zhoug en ingemaakte groentes
CHICKEN CURRY WRAP
wrap met chicken curry, spinazie, pitten, zhoug en groentechips
RODE BIETEN WRAP 
met doperwten hummus, geitenkaas,  zoete aardappel
en citroendressing
LOCALS TUNA 
met wasabi mayo, carpaccio van tonijn, sojasaus en alfalfa
HARISSA HUMMUS
met gebakken ham, tomaat, dukkah en padron peper
(Optie veggie en vegan: met avocado ipv ham) 
KIP QUESADILLA (Optie glutenvrij: + €  2,00)
met pulled chicken, spinazie, tomaat, rode ui en
mozzarella.  (Optie veggie: zoete aardappel ipv kip)

  
            

GLOBAL FLAVOR 

    
  

LOCALS BREKKIE keuze uit 1 van de onderstaande ontbijt-
gerechten met verse sap en americano.
GRANOLA met bioyoghurt, fruit en chiazaad
PEANUTBUTTER BANANA BOWL/ ACAI BOWL van sojamelk, 
granola, fruit en kokos
WENTELTEEFJES fruit, honing en poedersuiker
AMERICAN PANCAKES koffie-choco saus en fruit
SCRAMBLED EGGS met geroosterd zuurdesem
 
 

5,95€

11 ,95€

4,95€

TEADRIPPER onbeperkt keuze uit theeassorti 
met hartige hapjes en zoete hapjes 18,95 p.p.€

Alles is homemade en met veel liefde gemaakt. We hebben 
elke dag een wisselend aanbod, dus kijk op de toonbank 
wat we vandaag hebben gebakken!

lunch

HALLOUMI SALADE met tomaat, avocado, citroendressing, dukkah, 
pitten, zongedroogde tomaat harissa hummus 
padron peper en getoast zuurdesem
Optie vegan: zonder halloumi met gebakken zoete aardappel

salad

kids 

min. 2 pers. min. 1 dag van te voren reserverenslow tea 

sweets

soup 
ZIE KRIJTBORD wisselend aanbod

10,95

5,95
7,95

6,95
6,95
6,95

€

€
€

€
€
€

breakfast tot 12.00 uur

4,95€

VEGETARISCH 

 

 
tot 17.00 uur

VEGETARISCH 

VEGETARISCH  en veganistisch

VEGETARISCH 



3,50€
3,50€

Speciaal bieren en wijnen

Lokale Bieren

BEERZE BIER 5.5

3,75€VEDETT I.P.A.  

KRAFT BIER schoon mèdje IPA

 

Regionale bieren

VEDETT EXTRA BLOND/ EXTRA WHITE 3,25€

VERDEJO OROMONTE, SPANJE

Witte Wijn

Glas: € 4.25 - Karaf ½ liter: € 12.50 - Fles: €  22.95

GARNACHA OROMONTE, SPANJE

Rode Wijn

Glas: € 3.95 - Karaf ½ liter: € 11.95 - Fles: €  17.95

Rose Wijn

ROSADA OROMONTE, SPANJE
Glas: € 4.25 - Karaf ½ liter: € 12.50 - Fles: €  22.95


