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M ENU

Lovely Breads
Geniet van versgebakken zuurdesembrood met de lekkerste toppings.
Avo On Toast
Vers gebakken donker zuurdesembrood rijkelijk belegd met avocado mousse en gebakken pesto cherrytomaatjes.

€ 8,95

Creamcheese on Toast
Voor alle cheesy vegans hebben we nu de enige echte vegan creamcheese :) Deze is gemaakt van onder ander
cashewnoten, bieslook en citroen. Zeker de moeite waard!

€ 8,95

Grill Me Baby
Vers gebakken zuurdesembrood met chef Emilio’s home made paprika hummus, gegrilde groente en salade.

€ 8,95

Let Us Bowl A Little
Proud to be Special
Elke week een nieuw gerecht. We laten ons graag van onze creatieve kant zien. Enjoy.
Sushi Bowl
Een Japanse bowl met sushi rijst, edamame, gemarineerde zeewier, frisse wortel, zoetzure radijs, gemarineerde
mango en tempeh. De zacht pittige wasabi dressing wordt apart geserveerd.
Italian Spring Bowl
Courgettini met een saus van cherrytomaten, rode wijn azijn, basilicum & truffel. Hierbij zit een scramble
van tofu & linzen. Zin in een healthy pasta? Dan is deze bowl echt iets voor jou.

€ 11,75

€ 11,75
€ 11,75

Other Nice Things
Indonesian Gado Gado
Vegan Sate met lekkere groene groentes, gestoomde plakrijst, kokosrasp & pindasaus. Hou je van pittig? Geen
probleem, Sambal serveren we on the side.

€ 11,75

Peaceful Kebab
Een pita broodje met vegan doner kebab, koolsla en knoflooksaus. Wat wil je nog meer?

€ 9,95

The Dutch Weed Burger
Een niet te versmaden burger gemaakt van zeewier, gegarneerd met augurk, tomaat, rode ui en veganaise.
Wordt geserveerd met een lichte salade on the side.

€ 9,95

Soup Of The Day
Een regelmatig wisselende verse soep, geserveerd met een kruidig broodje. Geserveerd met olijfolie en zeezout.

€ 6,95

Are You Nuts?
Sojayoghurt, banaan, huisgemaakte dukkah (Egyptische crumble van amandel, dadel en
oosterse specerijen) en agavesiroop.

€ 4,95

Extra Brood

€ 1,50

Sweet Sensations
Gevarieerd aanbod aan heerlijke zoetigheden. Om de juiste keuze te maken,
loop even naar de bar of vraag het aan Team KAFE.
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