
Bulgur met mediterraanse groenten
Verse basilicum en pijnboompitten

Oosterse couscoussalade
Verse munt, peterselie, granaatappel,
rozijnen en feta

Knapperig rauwkostslaatje
Met homemade dressing

KLEIN
(1 à 2 p.)

GROOT
(3 à 4 p.)

Libanese quiche NEW
Verrassende quiche met gegrilde groenten,
zoete aardappel en hummus

Thaïse quiche
Pittige quiche met paprika, edamameboontjes,
rode curry, kokosmelk en kip

Appel - spek - geitenkaas NEW
Heerlijke combinatie van jonagold appeltjes, 
zachte geitenkaas en spek

Italiaanse quiche
Onze zomerse topper met courgette, zongedroogde 
tomaatjes, crumble van parmezaan & huisgemaakte 
kruidige notenmengeling

KIDS QUICHE met hamblokjes
Laat de kids zelf kiezen: broccoli, boontjes of prei
 
Mediterraanse quiche
Paprika, courgette, aubergine, feta & verse kruiden

Mozzarella - Tomaat
Pesto, verse basilicum en pijnboompitjes

Lorraine
Prei en spek

Broccoli - Zalm 
Smeuïge kruidenkaas

QUICHE

BIJ DE QUICHE

MAALTIJDSALADES
Steeds beschikbaar in de winkel of min. 1 dag op voorhand te bestellen

€ 4,5

€ 4,5

€ 4

Salade met avocado & zalm
Salade geitenkaas
Salade kruidige kip
Libanese salade
Salade Burrata & pesto

€ 10,5
€ 9
€ 9

€ 9,5
€ 9,5

prijs per persoon

TAART

San Sebastián Cheesecake
Glutenvrije cheesecake met een toets van vanille

Cheesecake 
Met Lotus Speculoos

Blueberry cheesecake 
Met Lotus Speculoos

Smeuïge chocoladetaart
Glutenvrij en met niet-geraffineerde suiker 

Tiramisutaart
Met mascarpone, koffie en amaretto

Pavlova
Luchtige taart op basis van meringue 
keuze uit 3 soorten:
   -Chocolade en rode vruchten

   -Citroencrème en rode vruchten NEW

   -Mini-pavlova met rode vruchten NEW

Aardbeientaart met blauwe bessen
Met een vleugje witte chocolade
(Alleen verkrijgbaar in het seizoen)

Appelcrumbletaart met rode vruchten 

Citroentaart
Met krokant homemade zanddeeg

Mascarponetaart met rode vruchten
Frisse en luchtige taart afgewerkt met coulis

Bananentaart met blauwe besjes

Poppyseed-lemoncake
Luchtige cake met maanzaad en citroentopping, 
afgewerkt met eetbare bloemetjes

Brownie (9 st)

Cupcakes 
Chocolade/Rode vruchten/speculoos
Minimum per soort: normal 4 st. / mini 10 st. 

Cake in a jar
Individueel verpakt taartje in een glazen potje
Tiramisu / Mascarpone met rode vruchten / Cheese-
cake met speculoos / Chocolate salty Caramel

KLEIN GROOT

€ 20

€ 20

€ 21,5

€20

€ 20

€ 24

€ 24

€ 5

€ 25

€ 19,5

€ 19,5

€ 24

€ 21,5

€ 23

€ 13

€ 1,25

€ 4,5/jar

€ 16

€ 16

€ 16,5

€ 16

€ 16

€ 17

€ 17

€ 17

€ 14,5

€ 14,5

€ 17

€ 16

€ 16

€ 3,5

(4 p.) (6 p.)

(4 p.) (6 p.)

(4 p.) (6 p.)

(1 p.)

(4 p.) (8 p.)

(6 p.) (8 p.)

(6 p.) (8 p.)

(6 p.) (8-10 p.)

(6 p.) (8-10 p.)

(6 p.) (8 p.)

(6 p.) (8-10 p.)

(6 p.) (8-10 p.)

(6 p.) (8-10 p.)

(6 p.) (8-10 p.)

(normal/st.)
 

(mini/st.)

€ 21,5

€ 21,5

€ 21

€ 24

 € 21

€ 21

€ 21

€ 21

€ 21,5

€ 12,5

€ 12,5

€ 12

€ 14

€ 12

€ 12

€ 12

€ 12

€ 12,5

AFHAALMENU

TARTE L I E R

SPECIALS

KLASSIEKERS

BIJ DE TAART
Verse fruitsla volgens seizoen (vanaf 4p.)
Ideaal om het dessert wat lichter en gezonder te maken

€ 4,5 p.p.
Decoratie taart
Is er iemand jarig of is er een speciale gelegenheid? We 
decoreren graag je taartje! Vraag ernaar bij je bestelling.

€ 2


