


Appeltaart - Kaneel 4,5

Brownie - Hazelnoot - caramelsaus 4,5

Cheesecake - Glutenarm 4,5

Wisselend gebak  4,5

Vraag naar wat we vandaag gebakken hebben 

Warme chocolademelk 
Keuze uit: wit - melk - puur - caramel 4

Slagroom 0,7

Verse muntthee 3,7

Verse gemberthee 3,7

Earl grey - Zwart 2,9

Chai thee - Kruiden 2,9

Sencha - Groen 2,9

Jasmijn - Groen 2,9

Kamille en valeriaan - Rooibos 2,9

Amandel - Kruiden 2,9

Extra shot espresso 1

Extra smaak 0,5

Keuze uit: caramel - vanille - pumkin spice - hazelnoot

ZOET
Lungo  2,8

Een uitgerekte espresso

Espresso 2,8

Volle pure koffie

Doppio 3,2

Een dubbele espresso

Espresso macchiato 3

Een met melkschuim bevlekte espresso

Cortado 3

Espresso met een beetje hete melk

Flat white 3,7

Een dubbele espresso met hete melk en weinig melkschuim

Cappuccino 3,2

Espresso met opgeschuimde melk, 

waardoor de koffie zacht en romig wordt

Caffè latte 3,7

Espresso met veel warme melk en weinig melkschuim,

ook wel bekend als koffie verkeerd

Latte macchiato 3,7

Opgeschuimde melk met een shot espresso eraan 

toegevoegd, waardoor er laagjes ontstaan in de melk

- Koffie kan bereid worden met haver, soja of  kokos -

Filter koffie 5

Vraag naar welke boon we hiervoor geselecteerd hebben

Gingerbread latte 4,7

Latte macchiato met gingerbread

Winterglow  5

Warme chocolademelk met winterkruiden

KOFFIE

SPECIALS

CACAO

KOFFIE EXTRA’S

THEE

THEE OM TE DELEN
Een grote pot thee naar keuze  10



Peroni (tap)   3,7

Seizoen (tap)   4

Peroni 0.0%   3,7

Grolsch Radler 0.0%   3,7

Grimbergen Blond    4,9

Grimbergen Dubbel    4,9

Grimbergen Tripel   5,9

Liefmans   4

Droge witte wijn Pouilly Fumé  fles: 27  5

Rode wijn Cielo Primasole Primitivo  fles: 27  5

Rosé wijn Ferrandiere   fles: 27  5

Crodino (alcoholvrij)    4,5

Flesje prosecco Cantine Maschio   9

Fritz-kola    3 

Fritz-kola suikervrij     3

Fritz-limo sinas     3 

Fritz-limo citroen    3

Fritz-limo appel kers vlierbloesem   3

Fritz-spritz rabarber (BIO)    3 

Rivella    3,3

Ice tea    3,3 

Ginger ale    3,3 

Tonic    3,8

Chocomel    3,3 

Biologische appelsap    klein 2,7    normaal    4 

Verse jus d’orange    klein 3,7    normaal    5 

Bruiswater (San Pellegrino)     fles: 6,5 2,9

Plat water  (Aqua Panna)    fles: 6,5 2,9

   

Portie friet    5

Bitterballen  8 stuks  9

Kaassticks  8 stuks  9

Groentekroketten  8 stuks  9

Gemengd bittergarnituur  12 stuks  12,5

Bitterballen - kaassticks - groentekroketten

Krokante kippendijen    8,5

Gamba’s poké style   12,5

Verse zalm poké style   13

Viskoekjes poké style  13

Bife de tira  12,5

Geschroeide entrecôte

Plateau voor twee  25

Viskoekjes - gamba’s - verse zalm - bife de tira

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

BIER & WIJN BORREL

FRIS

CADEAUBON

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

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



- tot 11:30 -

Wentelteefjes vers fruit  12 

Brioche brood - crumble

Wentelteefjes choco lovers  11,5

Brioche brood - crumble - brownie - chocoladesaus 

Wentelteefjes Benedict  12,5 

Brioche brood - gepocheerd ei - spek - 

hollandaise saus - asperge 

Croissant Benedict  10 

Gepocheerd ei - spek - hollandaise saus - asperge

Croissant English Dream  9,5 

Clotted cream - jam - vers fruit

Croissant geitenkaas  10,5

Geitenkaas fenegriek - noten - appel - pesto - granaatappel

Yoghurt met vers fruit   8

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

ONTBIJT

- Op wit of  bruin oerbrood -

Spicy short ribs  7,5

Short ribs - kaas - chilisaus

Ham kaas  -vegetarisch mogelijk-  6,5

Coburgerham - kaas - pesto 

Cozy tosti  12

Tosti naar keuze met soep van de dag

- Geserveerd op een wit of  bruin vlechtbroodje -

Krokante jongens -vegetarisch mogelijk-   11

Twee rundvleeskroketten - truffelmayonaise

Zalmsalade    16,5

Ovengegaarde zalm - komkommer - sriracha mayonaise - 

lente ui - rum - edamame bonen - rode kool

Hummus    13,5

Pompoen - asperge - spruitjes - noten - granaatappel 

Bife de tira   17

Geschroeide entrecôte - zoete aardappel crunch - 

truffelmayo - rode ui - komkommer 

Geitenkaas   15,5

Geitenkaas fenegriek - noten - appel - pesto - granaatappel

Spicy short ribs    15,5

Short ribs - komkommer - sriracha mayonaise - kool -

tonkatsu saus - gebakken uitjes

TOSTI’S

BROOD
FRISSE START

Hét ontbijt waar het lichaam een boost van krijgt 
en je de dag fris mee begint
Verse jus - wentelteefje - yoghurt - croissant  14



 - Kies de basis: rijst of  sla -
Geserveerd met bimi, kool, bloemkool, edamame, 

wortel, avocado, lotuswortel, komkommer

Verse zalm   klein     15  normaal  18

Geflambeerde zalm   klein  16,5  normaal  19,5 

Krokante kip klein     13  normaal  17

Krokante gamba’s klein     16  normaal  19

Viskoekjes klein     16  normaal  19

Bife de tira klein     16  normaal  19

Krokante avocado -vegan- klein     12  normaal  15

Zalmsalade klein  15,5  normaal  18,5

Groentetuin -vegan- klein     12  normaal  15 

Asperge - spruitjes - pompoen 

POKÉ BOWLS SALADE BOWLS

- Geserveerd met grissini, noten & ui -

Geitenkaas -vegetarisch mogelijk-     15

Geitenkaas nestjes - coburgerham - granaatappel - appel

Bife de tira       17

Geschroeide entrecôte - komkommer - truffelmayo - 

zoete aardappel crunch

Linzen in het groen -vegan-    14,5

Zwarte linzen - pompoen - spruitjes - asperge - granaatappel

Wildstoof    19,5

Hert - wild zwijn - guanaco - grimberger - pastinaakpuree -

hazelnoot - paddenstoelen

Pompoencurry    14

Pompoen - sushirijst - taugé - seroendeng - kokos - laos - sereh

Maaltijdsoep    8

Informeer bij de bediening

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

UIT DE ZEE

SEIZOENS SPECIALS

AFHALEN & BEZORGEN

Onze Poké Bowls & Salade Bowls 

kunt u ook afhalen of  laten bezorgen.

Kijk voor onze mogelijkheden op

J O B S K O F F I E K A M E R . N L

Visliefhebbers opgelet,   
een bowl met de vangst van de dag!
Vraag wat de visboer vandaag uit zijn net heeft gehaald






