
Pancakes
appel of banaan

Herfstmuesli
sojayoghurt, crumble,  
abrikozencompote

Appeltaart

Tiramisu

Ontbijt (tot 17:00 uur) Zoet voor bij de koffie 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. Ons hechte team en een 
ondernemersstijl zonder concessies hebben 
GYS gemaakt. 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.

Broodje pompoen
pompoen, rozijnenchutney, geitenkaas, 
tuinkers, pompoenpitten

Broodje zalm
avocado, kiemgroenten,  
kappertje-citroendressing

Gevulde zoete aardappel lunch
oesterzwam, paprika, ui, tomaten,  
mais, koriander

Shakshuka
ei, brood, tomaat, paprika

Gys roti
rotipannenkoek, boontjes, aardappel, 
tempeh

glutenvrij brood +1

Bitterballen
met mosterd

Nacho's
kaas, salsa, guacemole

Borrelplank
verschillende hapjes vega of vegan  
vlees +2.5 

Broodplankje
met dips

Tempehsnacks

Borrel
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6.5
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€ 8.5

€ 8.5 € 4



Pompoensoep
gember, limoen, kokos, chili

Herfstsalade
oesterzwam, shiitake cherry tomaat

Zalmsalade
biet, avocado, venkel, gepofte quinoa, 
kappertje-citroendressing

Friet
vegan mayonaise

Brood
met dips
glutenvrij +1

Kleine salade

Gys snicker
pinda ganache, vanille-ijs, caramel

Gevulde appel
abrikozencompote, crumble, vanille-ijs

Tiramisu
amaretto, mascarpone, cacao

Grand dessert  
een samenstelling van verschillende 
desserts van de kaart

Bijgerechten

NaSoep

Salade
Voor
Proeverij
combinatie van kleine gerechten
keuze uit vega of vegan
vlees +2.5 

Hoofd
Kapsalon
tempeh, zoete aardappel, tomaat, sla, 
ui, pecorino, sambal- en knoflooksaus

Mexicaanse burger
avocado, nacho's, ketchup, portobello, ui

Dubbele tempeh burger
pompoenhummus, tomaat, sla, 
komkommer, ketjap

Chili con carne
mais, zwarte bonen, tomatensaus, kaas, 
nacho's

Chili sin carne
mais, zwarte bonen, tomatensaus, kaas, 
nacho's

Vegan schnitzel
krieltjes, appel-gembercompôte, 
zigeunersaus

Sate
seitan, boontjes,rijst, satesaus, rode kool

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

€ 6.5 - 8.5

€ 13

€ 9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Menu € 14

€ 4.5

€ 72 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.

€ 14


