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Ontbijt 

Croissant met boter en jam of ham en kaas  €3,50 
Gekookt ei + €1 
Yoghurt met homemade granola en vers fruit  €6,95 
Acai bowl met vers fruit en homemade granola €7,95 
Dragon bowl met vers fruit en homemade granola €7,95 
Havermout met warme amandelmelk, appel,   €7,50 
kaneel en rozijnen (vegan) 
Healthy pancakes met havermout en vers fruit €9,95 
Wentelteefjes van brioche met vers fruit  €9,95 
Cocoteefjes met banaan en blauwebessen (vegan) €8,95 
American Pancakes met vers fruit, maple siroop €9,95 
en creme fraiche (glutenvrij + €1) 
Bananen pancakes met appel, peer, walnoten en €10,50 
maple siroop (glutenvrij + €1) 
Redvelvet pancakes met witte chocolade   €12,50 
creamcheese, stukjes witte chocolade en vers  
roodfruit (glutenvrij + €1) 
Zalm pancakes met roomkaas en een gepocheerd ei €12,50 
Chantilly ontbijt met een croissant met boter en €12,50 
Jam, toast met een gebakken ei, ham en kaas en 
Yoghurt met granola en vers fruit 
	
Pancakes ook mogelijk met  
Nutella + €1 
Bacon + €2 

Eieren 
Roerei of uitsmijter of omelet    €6,50 
Eggs benedict met salade en hollandaisesaus  €7,95 
 
Extra supplementen: 
Tomaat + €1 
Gemarineerde rode ui + €1 
Ham + €1 
Kaas + €1 
Bacon + €2 
Halal kalkoen bacon + €2 
Avocado + €2 
Zalm + €3 
 
 
 
Avocado smash met komkommer en tomaat en €6,95 
Gemarineerde rode ui 
 
Extra supplementen: 
Feta + €1 
Bacon + €2 
Zalm  + €3 
Gepocheerde eieren + €3 
 
 

TOAST 

Soep & Salades 

Soep van de dag met brood en boter   €6,50 
Pompoen soep met brood en boter   €6,50 
 
Ceasar met gemarineerde kippendijen, gepocheerd €12,50 
ei, bacon, parmazaan en croutons 
Carpaccio met gemarineerde rode ui, parmazaan €12,50 
Pijnboompitjes, zongedroogde tomaat en pestomayo 

Broodjes 
Old amsterdam met sla, tomaat, komkommer en €6,95 
Citrusmayonaise 
Tonijnsalade met gemarineerde rode ui en salade €7,95 
Tunameltdown met kaas uit de oven   €8,95 
Carpaccio met gemarineerde rode ui, salade,   €8,95 
parmazaan, pijnboompitjes en truffelmayonaise 
Gerookte zalm met gemarineerde rode ui en   €9,50 
mieriksmayonaise 
Chantie’s Club met kaas, avocado, tomaat, bacon €9,95 
Gemarineerde kip, rode ui en een gebakken ei 
Twee kroketten met brood en mosterd  €8,50 
#Twelfie twee sneetjes brood met een kroket,  €10,50 
old amsterdam en een mini soepje 
Hummus met gegrilde groenten, salade en  €7,95 
balsamico 
Burger huisgemaakt met bacon,   €13,50 
Old amsterdam kaas gemarineerde rode ui, sla, 
Tomaat, burger saus en friet  
(zoete aardappelfriet + €1) (gebakken ei + €1) 

Tosti ‘s 

Kaas       €4,50 
Kaas & tomaat      €5 
Ham & kaas      €5,50 
Chorizo & kaas      €5,50 
Nutella & banaan     €5 
 
Croque monsieur     €6,95 
met een kaas omelet 
Croque madame     €7,95 
Met een kaas omelet en een gebakken ei 
 
Tosti ook mogelijk met 
Pesto + €0,50 
Rode ui + €1 

Voor de mini’s 
Twee sneetjes brood met keuze uit:   €3 
Nutella, pindakaas of jam 
Hummus met plakjes komkommer   €3,50 
Roomkaas met plakjes komkommer   €3,50 
Mini pancakes (2st.) met versfruit, poedersuiker €6 
en maple siroop 
Mini redvelvet pancakes met roodfruit en   €7,50 
Witte chocolade creamcheese 

 
Neem een kijkje in onze vitrine of vraag het personeel naar de 
wisselende taarten. 

Live is short, eat cake 

Frietjes met ketchup en mayonaise   €3,50 
Zoete aardappelfrietjes met picalillymayonaise €4,50 
Bitterballen 6 stuks     €5,95 
Kaasstengels 6 stuks     €5,95 

Snacks 


