Take away

Drinks to go

KOFFIE’S, THEE en WARME CHOCO
vanaf 2,5
you name it, we’ve got it

VERSE SAPPEN en SMOOTHIES vanaf 4

Broodjes

& Meer

ZALM

met rucola, kappertjes, komkommer, avocado,
tomaat, rode ui en citroen-dille mayonaise 8,5

BLT

met crispy bacon, sla, avocado, gerookte kip,
mayonaise en tomaat 8

THAI CHICKEN

BURITTO BOWL

met Mexicaans gekruid gehakt, knapperige
groenten, rijst, guacamole en creme fraiche 9,5

EGGS BENEDICT

2 zacht gepocheerde eitjes op een English mufﬁn
met zalm of bacon, spinazie en romige
hollandaise saus 9

VERSE SOEP (altijd vegan)

met roomkaas, paprika, cherrytomaat, komkommer,
bosui, sla en oosterse dressing 9

CHICKEN, WARME BRIE & CRANBERRY
met pistachenootjes, rucola en cranberrysaus 8

homemade van groenten van het seizoen,
geserveerd met meergranenbol 6

BIETENWRAP GEGRILDE GROENTEN

MEGA TOSTI

kaas, ham-kaas of kip-kaas, geserveerd met chilimayonaise

ONTBIJTBOX

met verse jus, yoghurtbowl met
granola en vers fruit, assortiment
aan zoetigheden, croissantjes met
jam en boter en een burrito met
scrambled eggs en bacon
17,50 p.p.

met hummus, zongedroogde tomaat, feta en
balsamico 7,5

APPLE PIE YOGHURT BOWL

van verse yoghurt en crumbled apple pie 7

Boxen
LUNCHBOX

met verse seizoenssmoothie,
buritto bowl, sandwich BLT,
sandwich zalm en een
assortiment aan zoetigheden
20 p.p.

HIGH-TEA

met gedroogde thee’tjes, verse
munt, gember, sinaasappel en
kaneel, soep van de dag,
broodje BLT, broodje zalm,
hartige mufﬁn, scone met jam en
mascarpone en een assortiment
aan zoetigheden
22,50 p.p.

Take away

Sweets to go

POWERFOOD CAKE (lv & gv)
Rens Kroes’ super healthy powerfood cake vol
havervlokken, zaden en vruchten 3,5
STROOPWAFEL CHEESECAKE 4
CARROT CAKE

Voor thuis

VERSE GRANOLA VAN FRESCA
400 gram 4,75

VERS GEBRANDE KOFFIE
VAN BRINKS COFFEE

(eventueel gemalen) 250 gram 6

kruidig met een lichtzoete roomkaas topping en
walnoten 4

WALNUT BROWNIE

Van donkere Belgische chocolade en een
vleugje room 3,5

BANANA BREAD (lv) 3,3
ook heerlijk: warm met roomboter 3,5
2 SCONES

met jam en mascarpone 2,5

APPELCRUMBLE 4
SALTY OATMEAL CARAMEL SLICE 3,3
BLACKBERRY COCONUT SLICE (lv & gv)
de not feel-guilty pleasure bomb vol noten,
antioxidanten zonder gerafﬁneerde suikers 3,8

SWEET TREATS

assortiment van onze zoetigheden 7

GRAAG VOORUIT BESTELLEN EN LEKKER
BINNEN WACHTEN TOTDAT WIJ AANBELLEN?
KIJK DAN OP
WWW.THUIS-BORRELEN.NL
OF BEL ONS OP 024 3240278

M A A NDA G T/ M DONDERDAG GEO PEND VAN 9:00 - 16:00
V
VRI
RI JDAG T/ M ZONDAG GEO PEND
PEN D VAN 9:00 - 17:00

