Lekker ontbijten
Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, daarom de hele dag te
bestellen.
Yoghurtbowl
Griekse yoghurt met huisgemaakte granola en vers fruit.
Apart erbij lijnzaad, chiazaad en cacao nibs zodat je er
zelf in kunt doen wat je lekker vindt, of gezond 😉

€

5,50

Compleet ontbijt
Verse sinaasappelsap, koffie of thee, een croissant naar
keuze zoet of hartig gevuld, een warme scone met jam en
room en een kleintje yoghurt met huisgemaakte granola

€

13,50

HIGH TEA
Alles bij de high tea is vers en huisgemaakt. Elke high
tea kan daardoor een andere invulling krijgen. Het ligt er
net aan wat er die dag allemaal is gebakken. Broodjes,
quiche, scones met jam en lemoncurd en verschillende
stukjes taart zullen in ieder geval niet ontbreken. Laat
je lekker verrassen. 3 gangen en onbeperkt verse thee.
Min. 2 personen

€

24,50

DEELPLANKJE
Pesto, hummus, vijgenchutney, brie, carpaccio, stukje
quiche en kopje soep. Geserveerd met brood. (min. 2
personen)

€

13,50

Lekkers om samen te delen

Zoet Lekkers
Els houdt van taarten bakken en om nieuwe dingen uit te proberen. Naast de vaste
klassiekers die hieronder staan probeert ze u te verrassen met ander Lekkers Zoet.
Kijk op het bord wat ze vandaag heeft gemaakt of vraag het gerust even.
Appeltaart

€

3,90

Witte chocoladetaart met passievrucht

€

3,90

Cheesecake van de dag

€

3,90

Brownie

€

3,00

Scones
3 heerlijke verse scones met dikke room, aardbeienjam en
huisgemaakte lemoncurd

€

6,00

Lekkers Proeven
4 stukjes Zoet Lekkers

€

5,00

Lekkers Warm
Soep van de dag
Brood en hummus

€

5,50

Quiche van de dag

€

7,95

Opa’s tosti
Boerengeitenkaas, vijgenchutney, honing en bacon

€

6,50

Tosti mexicaans
Mexicaans gekruid gehakt en tomatensalsa

€

6,50

Clubsandwich What Els
Kipfilet, bacon, ei, avocado ,tomaat en komkommer

€

9,50

Gerookte makreel
pickle van rode ui, appelkappertjes en citroenmayonaise

€

11,50

Carpaccio
truffelmayonaise, zongedroogde tomaatjes, parmezaanse kaas
en pijnboompitten

€

9,95

Gerookte zalm
roomkaas, mosterd dille dressing en komkommer

€

10,50

Salade falafel
Gegrilde groente, hummus en geroosterd brood

€

12,50

Pokebowl buddha
avocado, wakame, komkommer, edamame, krokante kikkererwten
en chioggia bietjes

€

12,50

Brood met Lekkers
(keuze uit wit of donker meergranen desembrood)

Lekker Vega

