2 Sneden maïs- of molenkornbrood met sla, tomaat,
komkommer en rode ui
8

Verse geitenkaas, gedroogde cranberries,
stoofpeer, walnoten en honing

8.5

Homemade hummus met avocado, zongedroogde
tomaat, druiven en mix van pitten en zaden

9

Rundercarpaccio, mix van pitten en zaden,
Parmezaanse kaas en homemade pesto

9

Vitello Tonnato, kalfsvlees met homemade
tonijnmayonaise, kappertjes en rode ui

9

Gerookte kip, avocado, mix van pitten en zaden en
homemade honing-mosterdmayonaise

9

5

Homemade tomatensoep met verse pesto en
Parmezaanse kaas

5

Wisselende soep uit eigen keuken

6.5

Soep met brood en huisgemaakte pesto

Oude Kaas uit Stompetoren met vijgenjam
en mix van pitten en zaden

8.5

Soep

Gerookte duurzame zalm, kappertjes, rode ui, mix
van pitten en zaden en homemade mosterddillesaus

Tosti’s
4

Tostie ham/kaas

4

Tostie verse geitenkaas met honing

4

Tostie mozzarella, tomaat en pesto

5.5

Boerenyoghurt met crunchy granola, vers fruit en
honing

Liever een salade? Maak van uw broodgerecht een
salade voor een meerprijs van €1

Borrel

Salades
8

Salade Caprese: verse Mozarella, tomaat en
basilicum met crema balsamico

11

Salade Tikka: warme males kipfilet, gegaard in
Indiase kruiden, geserveerd met tomaat,
komkommer, rode ui, druiven, avocado, walnoten
en homemade honing-mostermayonaise

11

Salade Pulled Chicken: salade met tomaat,
komkommer, rode ui, druiven, avocado, walnoten
en warme pulled chicken

Beyond Meatburger, op een pitabroodjes met
avocado, tomaat augurk, ketchup en mosterd.
Geserveerd met salade.

9.5

Pulled Chicken: geserveerd op brood met salade,
chips, sellerie salade en BBQ saus

9

Rundvleeskroketten van Bas: geserveerd met
brood, salade, chips en Ton’s mosterd

9

Vegan kroketten: gserveerd met brood, salade,
chips en Ton’s mosterd

8.5

Frites met mayonnaise en curry

5

Nachos uit de oven met gesmolten kaas, crème
fraiche en BBQ saus

7.5

Nachos deluxe, gesmolten kaas, tomaat, rode ui,
pulled chicken, crème fraiche en BBQ saus

6

8 Bitterballen met Ton’s grove mosterd

6

8 Vegan bitterballen met Ton’s grove mosterd

Homemade gebak

Warm
12

3.5

Uitsmijter: 3 spiegeleieren met ham en kaas, 2
sneden brood en salade
Extra friet voor een meerprijs van €2.50.

4

Floortje’s plaattaart, gemaakt van dadels,
kokosolie, frambozen en havermout

3.8

Puux Appeltaart

3.8

Puux Carrot Cake

3.8

Puux Witte Chocolade Cheesecake met frambozen
topping

3.8

Wafel met poedersuiker

5

Wafel met warme kersen en slagroom

3

Bananenbrood met crumble en vers fruit

22

High Tea Proeverij van de kaart met onbeperkt
thee

Koffie

Verse sappen

2.2/3.2 Koffie of dubbele koffie

3.4

Jus d’orange

2.2 / 3.2 Espresso of dubbele Espresso

3.9

Jus d’orange banaan, aardbei of framboos

2.4

Macchiato; Espresso met een vlekje melkschuim

Smoothies

2.9

Latte Macchiato; Espresso met veel warme melk en
schuim

3.9

2.9

Koffie Verkeerd; Espresso met veel warme melk

Bio boerenyoghurt banana, aarbei of framboos

Koude dranken
2.7

Flesje natuurlijke appelsap uit Overasselt

3

Bionade; gember-sinaasappel of vlierbes

2.7

Earth Water; bruisend of plat

Puux Coffee; Latte Macchiato met een siroop na
keuze

2.6

Frisdranken (Coca Cola, Fanta, Ice Tea, Ice Tea
Green, Fristi, Chocomel)

Havermelk, sojamelk, amandelmelk of kokosmelk + €0.35

2.7

Bitter Lemon, Tonic, Rivella, Ginger Ale

2.6 / 3.7 Cappuccino of dubbele Cappucchino
3.3

3.4

Flat White; Cappuccino met een dubbele shot
espresso

3

Chai Latte kaneel of vanilla honing

3.8

Dirty Chai Latte kaneel of vanilla honing

Bieren op fles

3

Warme chocolademelk, wit, melk of puur

4.5

Corona

4.5

Erdinger Hefe Weißbier

3

Wisselende pils

4.5

La Choufffe

4

Liefmans Fruitesse on the Rocks

3.9

La Trappe bieren

3.9

Oersoep Sergant Pepper (Triple)

3.9

Oersoep Freewheel (Dry White)

3.9

Oersoep Dodgeball (IPA, alc.vrij)

2.6

Biothee, ambachtelijk en biologisch

Vrouwenkracht heerlijke melange van geneeskrachtige `
kruiden
Chai thee

thee van krachtige Indiase specerijen met
kaneel, peper en gember

Salie thee

zoet zachte smaak met een bittere toon,
kalmeerd het zenuwstelsel

Puux Thee

melange van groene jasmijn thee, zwarte
rozenthee, groene thee en sinasappelschil

Puux kruidenmix gember, Assam CTC, kaneelstokjes,
rozemarijn, tijjm, zoethout, anijs,
bramenblaadjes, steranijs, salie en
kardemon
Classics

3.5

3

Earl Grey, English Breakfast, Groene thee,
Jasmijn, Rooibos, Vruchtenthee
Sandra’s Special; verse sinaasappel-kaneel-gember
thee, met een vleugje jus d’orange
Verse thee; Munt, Sinaasappel, Citroen, Gember

Wijnen
4/glas

Bio wijn Chardonnay

4/glas

Bio wijn Carbernet sauvignon

Cocktails
6.5

Aperol Spritz; Aperol, Prosecco en sinasappel

6

Gin Tonic; Bombay Sapphire Gin, Tonic en
komkommer

