Let’s Brunch!
PLANT
Vege Brekkie - 15
Twee vrij uitloop eieren gepocheerd, gebakken
of roerei, gegrilde halloumi, breakfast potatoes
(ontbijt aardappeltjes), champignons in roomsaus,
huisgemaakte chili jam en toast met boter.

Vegan Brekkie - 15
Harissa tofu, avocado, breakfast potatoes (ontbijt
aardappeltjes), champignons in cashewnotensaus,
veganistische kaas, chili jam en onze huisgemaakte
glutenvrije toast.

Huevos Rancheros - 13

MORE
Kiwi Brekkie - 16.5

Knapperige tortilla geserveerd met biologische
Braziliaanse zwarte bonen, gesmolten kaas, twee
gebakken vrije uitloop eieren, avocado, verse salsa,
jalapenos en zure room. Extra chorizo - 4

Twee vrij uitloop eieren gepocheerd, gebakken of
roerei, bacon, worst, ontbijt aardappeltjes, knoflook
spinazie, champignons in roomsaus, huisgemaakte
tomaten relish en toast met boter.
Extra avocado - 2.5

Eggs Florentine - 11.5

Navajo Eggs - 16.5

Knoflookspinazie op toast met boter en twee
gepocheerde vrije uitloop eieren met hollandaise saus.

Vege Burger - 13.5
Burger van kikkererwten, zoete aardappel en
champignons met cheddar, plakjes tomaat, rode ui,
augurk, jalapeno, knapperige ijsbergsla, tomatenketchup
en currymayonaise geserveerd met geroosterde bimi.

Jardim Salad - 12.5

Pulled pork van de barbecue, avocado, mango
salsa en crème van chipotle geserveerd met twee
gepocheerde vrije uitloop eieren en toast met boter.

Brazilian Power Breakfast - 15.5
Goud geroosterde farofa (cassavemeel) roerei,
biologische Braziliaanse zwarte bonen, bruine rijst,
gebakken spinazie, een lepel cottage cheese en
gegrilde scharrelkippenborst.

Aardapeletjes met munt, geroosterde little gem
en asperges met radicchio/roodlof, krulandijvie,
sugar snaps, radijs en geglaceerde walnoten in
citroendressing. Extra gegrilde halloumi - 4

(Kinda Classic) Eggs Benny - 12

Romanesco Salad - 11.5

Eggs Royale - 16

Gerookte bacon op toast met boter en twee
gepocheerde vrije uitloop eieren geserveerd met
hollandaise saus.

Geroosterde Romanesco, spelt tabbouleh met
Spaanse peper, veldzuring, verse kruiden, zoete
aardappel hummus en geroosterde zaden
besprenkelt met huisgemaakte vinaigrette.

Gerookte zalm op toast met boter met twee
gepocheerde vrije uitloop eieren geserveerd met
hollandaise saus.

Kōwhai Salad - 12.5

Twee vrij uitloop eieren gepocheerd, gebakken of
roerei op toast met boter en bacon samen met
een kleine portiel pannenkoekjes en biologische
Canadese ahoornsiroop. Extra avocado - 2.5

Avocado, venkel, koolrabi, gele courgette,
boerenkool, ingelegde gele wortel, gele cherry
tomaten, perzik, munt en pompoenzaden in onze
huisgemaakte vinaigrette.

American style Pancake Stack
Kleine portie (3 stuks) - 8
Grote portie (5 stuks) - 10.5
Blauwe Bessenpannenkoeken met vers gesneden
plakjes banaan, blauwe bessen en biologische
Canadese ahoornsiroop. Extra bacon - 4

Homemade Granola - 9
Paranoten, cashewnoten, amandelen, haver,
pompoenzaden, zonnebloemzaden, gedroogde
abrikozen, krenten & cranberries geserveerd met
koude melk, warme melk of yoghurt.

B&R Special - 13

Banana Nut Bread French Toast - 10.5
Noten bananenbrood wentelteefjes geserveerd met
huisgemaakte bananenmarmelade en gerookte bacon.

CAKES
Kijk ook in de toonbank voor wat er vers gebakken
is vandaag. Wil je een hele taart meenemen voor
een speciale gelegenheid? Dan bestel maar online bij
bakersandroasters.com.

Alleen verkrijgbaar met een hoofdgerecht.
Kippenborst - 6
Gerookte Zalm - 8
Worst - 4
Bacon - 4
Chorizo - 4
Halloumi - 4
Ontbijt Aardappeltjes - 3
Avocado - 2.5
Spinazie - 4
Champignons in Roomsaus - 4
Schijfjes Tomaat - 2
Cottage Cheese - 2
Zuurdesem/Spelt Toast - 1
Huisgemaakte Glutenvrije Toast - 3
Ahoornsiroop/Stroop - 2
Jalapenos - 1
Ei - 2
Relish - 1
Harissa Tofu Scramble - 4

DIETARY NEEDS
Vegan

Coconut & Chia Bircher Muesli - 12.5

Zuivelvrij

Overnight oats met kokosyoghurt, geraspte
appel, zwarte bessen en krenten geserveerd
met geroosterde pompoenzaden en amandelen,
geraspte kokos besprenkeld met honing.

Glutenvrij

Glutenvrije optie
beschikbaar tegen extra
kosten, vraag de bediening
voor meer informatie.

N.B. Alle ingrediënten staan in de beschrijving van het
gerecht. Als je een voedselallergie hebt geef het dan
a.u.b. door voordat je de bestelling maakt. Wijzigingen
achteraf kunnen extra kosten met zich meebrengen.
Voor wijzigingen op reeds gemaakte bestellingen
kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.

Fruit Bowl - 5.5
Vers seizoensfruit.

‘DON’T GO CHANGING’

ADD

Denk aan onze medewerkers in de keuken, veranderingen in de bestelling haalt ze uit hun ritme!
Hiervoor wordt € 2 extra in rekening gebracht
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