
Koffie  € 2,00

Thee  € 2,00

Verse thee (gember of munt) € 2,50

Espresso € 2,00

Cappuccino € 2,50

Latte macchiato € 2,75

Flat white € 2,75

Koffiesiroop: caramel,  
vanille, Amaretto € 0,75

Koffiekaart € 17,50

Plantaardige melk of  
extra shot espresso  € 0,50 

Warme chocolademelk € 2,25

Slagroom  € 0,50

Chocomel/Fristi € 1,50

Melk/karnemelk € 1,50

Appelsap € 1,50

Verse sinaasappelsap € 3,50

Smoothie € 3,50

Frisdrank  € 1,75
Cola, Cola Zero, Spa rood, Spa blauw

Fruitwater (gratis bij consumptie) € 0,75

Bij de koffie
Luxe muffin € 2,50

Huisgemaakte taart € 3,50

Extra slagroom € 0,50

Dranken

Lunch
Club Sandwich  € 6,50
Getoast brood, gebakken kipfilet,  
spek, kaas, eiersalade, truffelmayonaise

BLT  € 6,00
Gebakken kipfilet, spek, avocado,  
kaas, tomaat

Club Zalm € 7,25
Getoast brood, gerookte zalm, rode ui,  
eiersalade, tomaat, komkommer, kaas

Carpaccio € 7,00
Rundercarpaccio, truffelmayonaise, 
Parmezaanse kaas, rode ui

Humus gegrilde groenten € 5,00
Humus met gegrilde paprika, 
champignons, rode ui en courgette 

Caprese  € 5,50
Mozzarella, verse pesto, rode ui  
en tomaat 

Broodje Veridius bal € 5,00
Gehaktbal, chilisaus, mayonaise 

Brie  € 5,00
Brie met honing en walnoten  
uit de oven 

XL Wrap humus  € 6,00
Humus, gegrilde groenten, falafel 

Poke Bowl vega € 7,00
Rijst, zeewier, edamame bonen, salade,  
gegrilde groenten, humus, avocado

Poke bowl kip  € 7,50
Rijst, zeewier, edamame bonen,  
salade, tomaat, gegrilde kip, avocado

Poke bowl vis  € 8,50
Rijst, zeewier, edamame bonen, salade,  
zalm, garnalen, surimi en avocado 

Wisselend broodje € 5,50
Zie krijtbord

Soep v.d. dag normaal € 3,75
Zie krijtbord

Soep v.d. dag klein € 2,00

Tosti ham/kaas € 2,50

Tosti brie/honing € 3,50
Tosti met brie, honing en walnoten

Tosti tuna melt € 3,50
Tosti met huisgemaakte tonijnsalade  
en belegen kaas

Broodje ham, kaas of kipfilet € 4,00

Broodje huisgemaakte eiersalade € 4,50

Broodje huisgemaakte  
tonijnsalade € 4,50

Uitsmijter ham/kaas € 5,25
3 eieren, 3 boterhammen 

Boerenomelet € 6,75
3 eieren, 3 boterhammen,  
gegrilde groenten, kipfilet en kaas

Diverse salades  vanaf € 6,50
Zie krijtbord
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Ook mogelijk:

High tea, catering voor grote groepen, op 
locatie, vergaderarrangementen, borrels 
en nog veel meer.

Neem contact op met 

Karim:  070 221 31 38

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.


