
Pancakes
banaan, framboos, chocolade

Scrambled eggs
avocado, cherry tomaat, bosui, doperwt, 
bacon van oesterzwam, toast

Shakshuka
ei, paprika, spinazie, brood, tomaat

Wafels
chocolade, fruit, vanille ijs

Broodje avocadohummus
gegrilde paprika, bloemkoolcouscous, 
beluga linzen, postelein, tomatencoulis

Club sandwich
tomaat, ui, seitan, bacon van oesterzwam, 
veganistische mayo, avocado, zoete 
aardappelchips

Lunchburger
bietenburger, tomaat, rucola, gebakken ui, 
geitenkaascrème

Groentetuin
hummus, bospeen, radijs, bleekselderij, 
komkommer, brood

Wrap
paddenstoelen, rode kool, tomatensalsa, 
rode peper, koriander, kruidensla

Shakshuka
ei, paprika, spinazie, brood, tomaat

Keuze uit:
volkoren bruin
desem wit 
glutenvrij brood +1

LunchOntbijt (tot 17:00 uur) Real food 
 bij GYS.
Bij GYS maken we 100% biologisch eten, 100% 
bereikbaar voor iedereen. Van het eten dat je proeft, 
tot de tafel waar je nu aan zit: GYS is duurzaam. 
Gewoon, omdat het wél kan. 

Iedere GYS heeft zijn eigen smaak en een unieke 
menukaart. Hier zijn alle gerechten vegetarisch of 
vegan! Samen zoeken we continu naar verbetering, 
lekker en gezond eten met vernieuwende smaken. 

Eet smakelijk!

  Glutenvrij

  Vegan
  Vegetarisch

  Zie je een icoon met stippellijn? Dan kan je dit gerecht ook 
  in die bereidingsvorm bestellen.

€ 8.5

Bietenballen
avocadomayonaise

Nacho's
kaas, salsa

Groente met dips

Broodplankje
met dips

Pompoenballen
kerriecrème

Borrel
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Kapsalon
tempeh, zoete aardappel, tomaat, sla, ui, 
feta, sambal- en knoflooksaus

Fish & Chips
pastinaak, koolrabi, remoulade, dille, friet

Sate
Seitan, zoete aardappelchips, atjar, gort, 
pinda, kokos, sajoer boontjes

Pokebowl
avocado, pompoen, soja bonen, arame, 
tauge, zwarte rijst, chili peper, sojasaus, 
tempeh

Aubergine
topinamboer, granaatappel, tahin, 
kruidensla, miso, koriander, amandel, 
sesam, gecarameliseerde ui

Gnocchi
pompoen, spinazie, parmezaan, shii take, 
rucola, truffelolie

Gys snicker
vanille-ijs, chocolade, caramel, pinda

Kokos-limoentaart
frambozencoulis, bloedsinaasappelijs

Perencrumble
sojahangop, rabarberijs, witte chocolade, 
topinamboer

Grand dessert  
een samenstelling van verschillende 
desserts van de kaart

Friet
vegan mayonaise

Brood
met dips
glutenvrij +1

Kleine salade

HoofdMenu

Bijgerechten

Na

Voor kinderen kunnen gerechten in  
halve porties geserveerd worden, 
voor de helft van de prijs.

Let op! Al onze gerechten zijn
vegetarisch of vegan!

Mediterrane kikkererwtensoep
koriander, tomaat, knolselderij, gember, 
bleekselderij, linzen, chili

Herfstsoep
wisselende herfstgroenten

Proeverij
combinatie van kleine gerechten
keuze uit vega of veganHerfstsalade

pompoenballetjes, kruiden, venkel, rode 
biet, witlof, shiitake, bloemkoolcouscous, 
granaatappel

Voor
Salades

Soep 2 gangendiner € 20
3 gangendiner € 25

Ook keuze uit soep (groot) of salades (klein).
Granddesserts kunnen vanaf twee personen

besteld worden in combinatie met een menu.

Zoet voor bij de koffie

Cheesecake

Perencrumble

€ 14€ 6.5 | 8.5

€ 8.5 | 13

€ 9 p.p.
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