KOFFIE
Lungo

EXTRA’S
2,6

Een uitgerekte espresso

Espresso

2,6

Volle pure koffie

Doppio

3

Een dubbele espresso

Ristretto

3

Extra shot espresso
Extra smaak
Slagroom

1
0,5
0,5

- Extra smaken Hazelnoot - Vanille - Karamel - Popcorn Pumpkin spice - Kaneel - Amaretto - Tiramisu
- Koffie kan bereid worden met -

Extra sterke espresso

Espresso macchiato

2,8

haver-, soja- of kokosmelk

2,8

THEE & CACAO

Een met melkschuim bevlekte espresso

Cortado
Espresso met een beetje hete melk

Flat white

3,5

Een dubbele espresso met hete melk en weinig melkschuim

Cappuccino

3

Espresso met opgeschuimde melk,
waardoor de koffie zacht en romig wordt

Caffè latte

3,5

Espresso met veel warme melk en weinig melkschuim,
ook wel bekend als koffie verkeerd

Latte macchiato

Verse muntthee
Verse gemberthee
Earl Grey - Zwart
Gouden karamel - Zwart
Sencha - Groen
Jasmijn - Groen
Kamille en valeriaan - Rooibos
Amandel - Kruiden

3,3

Melk chocolademelk
Pure chocolademelk
Karamel chocolademelk
Slagroom

3,5

3,3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

3,5

Opgeschuimde melk met een shot espresso eraan
toegevoegd, waardoor er laagjes ontstaan in de melk

SPECIALS
Pumpkin spice latte

4

Latte macchiato met pumpkin spice

Hug in a mug

4,5

Karamel chocolademelk, slagroom en marshmallows

Mocha
Dubbele shot espresso, opgeschuimde melk en chocoladeganache

5

3,5
3,5
0,5

ZOET
Appeltaart - Kaneel
Brownie - Karamelsaus
Walnotentaart - Clotted cream
Wisselend gebak - Informeer bij de bediening

4
4
4
4

BIER & WIJN

BORREL

Portie friet
Peroni (tap)		
3,2
Bitterballen
Seizoen (tap)		
3,7
Kaassticks
Peroni 0.0%		
3,5
Groentekroketten
Grolsch Radler 0.0%		
3,5
Krokante gamba’s
Grimbergen Blond 		
5
Oesterzwam kroketten
Grimbergen Dubbel 		
5
Gemengd bittergarnituur
Grimbergen Tripel		
5,5
Little gem met rivierkreeftjes
Liefmans		
4
Roodlof stoofvlees schuitjes
Droge witte wijn Pouilly Fumé
fles: 25
4,5
Zoete witte wijn Heart Beats
fles: 25
4,5
Pincho chorizo
Rode wijn Devinis
fles: 25
4,5
Krokante kippendijen
Rosé wijn Ferrandiere
fles: 25
4,5
Plateau voor twee
Crodino (alcoholvrij)
3,75
Verse zalm poké style
Flesje prosecco Cantine Maschio		
9

2,7
2,7
2,7
2,7

Ginger ale
Chocomel
Biologische appelsap
Verse jus d’orange

8 stuks

7

8 stuks

7

8 stuks

7

8 stuks

8

8 stuks

7

12 stuks

11

4 stuks

8

4 stuks

8

3 stuks

8
8
20
12,5

CRÊPE BOWLS

FRIS
Fritz-kola
Fritz-kola suikervrij
Fritz-limo sinas
Fritz-limo citroen
Fritz-limo kers vlier
Fritz-spritz rabarber
Rivella
Ice tea
Tonic

4

3

- Te bestellen tot 11:30 - Geserveerd met maple syrup en crumble Hazelnoot chocolade		

3

Hazelnoten - pure chocolade - brownie

4

Geitenkaas		
9

3,3

9

Geitenkaas - amandel - coburgerham

2,7
3

Bruiswater

3

(San Pellegrino)

3,3

Plat water

3,3

(Aqua Panna)

2,7
fles: 6

Vers fruit		

9

Vers fruit - Fyn Ys - slagroom

2,7
fles: 6

SMOOTHIE BOWLS

- Te bestellen tot 11:30 - Geserveerd met granola en vers fruit Winterberry		
4,5
Cozy pear		

SMOOTHIES

Yoghurt - cranberries - banaan - kaneel

Forest flavours		
Yoghurt - stoofpeer - banaan - steranijs

7,5

Gieser Wildeman peren - banaan - yoghurt/soja yoghurt
4,5

Purple rain		
Cranberry compote - yoghurt/soja yoghurt

7,5

POKÉ BOWLS

TOSTI’S

- Kies de basis: rijst of sla -

- Op wit of bruin oerbrood Tosti ham kaas 		

5

Geserveerd met bimi, kool, edamame, paksoi,
bospaddenstoelen, wortel, venkel en avocado

Coburgerham - kaas - pesto

Krokante kip
klein 10 normaal 13
Stoof		
7
Runderstoofvlees - roodlof - kaas
Rivierkreeft		
klein 12,5 normaal 15,5
Coquille
klein 13 normaal 16
Krokante gamba
klein 12,5 normaal 15,5
BROOD
Krokante avocado
klein 10 normaal 13
Verse zalm
klein 11 normaal 14
- Op wit of bruin oerbrood 8
Optioneel geflambeerd +1,75
Krokante jongens -vegetarisch mogelijk- 		
Twee rundvleeskroketten - truffelmayonaise

Kip kerrie		

9,5

Kiphaasjes - coburgerham - little gem - haricots verts

SALADE BOWLS

Eend		
14
- Geserveerd met croutons, noten en vinaigrette Gerookte eendenborst - bospaddenstoelen - roodlof - cranberry Geitenkaas -vegetarisch mogelijk- 				
granaatappel

14

Pluksla - geitenkaas - coburgerham - stoofpeer - granaatappel

Esfenaj -vegan-		
9
Couscous -vegan- 				
Hummus - amandel - sesam - spinazie - groentechips - verse kruiden

Venkel - wortel - granaatappel - sinaasappel - rode ui - munt

Blauwe burger -vegetarisch mogelijk- 		
14

Caesar				

Rundvlees - blauwaderkaas - bospaddenstoelen - uienchutney - friet

Kiphaasjes - little gem - coburgerham - parmezaan - kwartelei -

ansjovis - kappertjes
Rivierkreeft		
12,5
Rivierkreeftsalade - sriracha mayonaise - little gem
Surf en turf

			

Pluksla - eendenborst - coquille - rivierkreeft - kappertjes - roodlof

SEIZOENS SPECIALS
Aziatische stoof			14
Rundvlees - paksoi - bimi - sushi rijst

Trio van paddenstoelen -vegetarisch- 		13
Bospaddenstoelensoep - crostini oesterzwam kroket -

Heeft u wensen of een allergie?
Vraag ons naar de mogelijkheden!

portobello blauwaderkaas

14
14

17

VRIJDAGAVOND

SEIZOENS SPECIALS
Aziatische stoof				

- Van 17:00 tot 20:00 -

14

Rundvlees - paksoi - bimi - sushi rijst

Trio van paddenstoelen -vegetarisch-				

OM MEE TE BEGINNEN

13

Bospaddenstoelensoep - crostini oesterzwam kroket -

Soep van de dag		
Brood met dip		

5
5

portobello blauwaderkaas

Blauwe burger -vegetarisch mogelijk-				

14

Rundvlees - blauwaderkaas - bospaddenstoelen - uienchutney - friet

POKÉ BOWLS

NA AFLOOP

- Kies de basis: rijst of sla Geserveerd met bimi, kool, edamame, paksoi, bospaddenstoelen,
wortel, venkel en avocado

Koffie compleet				

7,5

Naar keuze met diverse lekkernijen

Gebak				
Krokante kip
klein 10 normaal 13
Rivierkreeft		
klein 12,5 normaal 15,5
Coquille
klein 13 normaal 16
Krokante gamba
klein 12,5 normaal 15,5
Krokante avocado
klein 10 normaal 13
Verse zalm
klein 11 normaal 14

4

Informeer bij de bediening

Hug in a mug

4,5

Karamel chocolademelk - slagroom - marshmallows

Mocha

5

Dubbele shot espresso - opgeschuimde melk - chocoladeganache

Optioneel geflambeerd +1,75

CADEAUBON

SALADE BOWLS
- Geserveerd met croutons, noten en vinaigrette Geitenkaas -vegetarisch mogelijk- 				

Op zoek naar een leuk cadeau?
Wij verkopen ook cadeaubonnen!
14

Pluksla - geitenkaas - coburgerham - stoofpeer - granaatappel

Couscous -vegan- 				

14

Leuk om cadeau te geven,
maar nog veel leuker om cadeau te krijgen!

Venkel - wortel - granaatappel - sinaasappel - rode ui - munt

Caesar				

14

Kiphaasjes - little gem - coburgerham - parmezaan - kwartelei ansjovis - kappertjes

Surf en turf

			

Pluksla - eendenborst - coquille - rivierkreeft - kappertjes - roodlof

17

		
Heeft u wensen of een allergie?
Vraag ons naar de mogelijkheden!

AFHALEN & BEZORGEN
Kijk voor onze
afhaal- en bezorgmogelijkheden
op onze website!
JOBSKOFFIEKAMER.NL

