boissons spéciales

thé ordinaire

Jus du jour - appel wortel gember 5
virgin mojito - limoen munt siroop soda 5
Monaco hot ginger - gemberbier 0,0% 3,50
invité tea- jasmijn met rozenblaadjes en lychee 2,70

green tea o biologische groene thee - alle thee’tjes zijn 2,70
yunnan o klassieke groene thee
courtisane o zwarte & blauwe bessen o clementines
organic jasmine o jasmijn o bloesem
oolong exotique o mango o lotus o rozen
sencha o gestoomde groene thee
bangkok blend o gember o citroengras
f f f invité o jasmijn f rozenblaadjes k lychee
white tea o biologische witte thee van de eerste jonge knopjes
breakfast o classic black - perfect voor bij het ontbijt
darjeeling o geurig noterig
organic earl grey o natuurlijke o bergamotolie
lapsang o gerookte thee voor de liefhebber van whisky’s
camomile o bloemknopjes van kamille
calming blend o zoethout o kaneel o pepermunt
rooibos o biologisch rood uit africa
hammam o eucalyptus o sinaasappelbloesem
spicy o pittige kaneel o steranijs o amandelen o rode peper
jardin rouge o aardbeien o vanille o grapefruit

petit dejeuner tot 16hr

croissant - naturel / confiture / jonge kaas vanaf 2,50
australian pancakes - blauwe bessen, banaan&stroop of zoete kersen 6,50
lebanese yoghurt - huisgemaakte granola,
zoete kersen, dadels, walnoten en rozensiroop 6,50

croques

bordeaux [v] - jonge kaas, tomaat, avocado en emmentaler 7,50
monsieur - jonge kaas, boerenham en emmentaler 7,50
strasbourg - idem aan monsieur maar dan met krokante speckjes 7,50
dijon - idem aan monsieur maar met een likje dijon mosterd 7,50

soupes geserveerd met brood & boter

thé frais

menthe/ gingembre o verse munt of gember 3
mélange d’été o munt o gember o limoen 3,30

café spéciale

cafe noir 2,30 cafe espresso 2,40
cafe macchiato 2,40 latte macchiato 3,20
cortado 2,50 cappuccino 2,80 cafe au lait 2,90
flat white 3,50 double espresso 3,30 double macchiato 3,30
hot chocolate 3 white o dark o caramel cream +0,50
cafe madeleine 3,50 white chocolate o caramel o hazelnut
soy +0,50 oat +0,50 decaffeinated no extra charge - extra shot +1

cakes excellent

almond cake [gf] 3 banana bread 3
blueberry muffin 3 eclair 3,50 applepie 3,50
pear&caramel cheesecake 4 raspberrypie 4
hkncarrotcake 4,50 strawberry [gf&lactose free] 4,50 red velvet 4,50

lebanese yoghurt
huisgemaakte
granola
zoete kersen
dadels
walnoten
rozensiroop
6,50

pas op -deze foto berust niet op ware grootte en je krijgt de yoghurt sowieso in een kommetje

du jour [v] - huisgemaakte soep - altijd met liefde 6,50
carrot - wortel, kokos en rode curry 6,50
harira [vg] - linzen, tomaat, kikkererwten, koriander en dadels 7,50

baguettes

saint denis [vg] - avocado, tomaat, hummus en za’atar 6,50
saint gilles [v] - eiersalade met krokante speckjes en tomaat 7,50
saint paul [v] - gegrilde groente, hummus en feta 7,50
saint leu - rosbief, paddenstoeltjes en kruidendressing 8
saint pierre - gerookte zalm, yoghurt en dilledressing 8

salades geserveerd met brood & boter

bleu [v] - krokante speckjes, avocado, blauwe kaas en walnoten 9,50
orange [v] - geglaceerde wortels, hazelnoten, feta en dadels 9,50
peche - gerookte zalm, haricots verts, krieltjes, olijven en ei 11,50
[kleine lettertjes]
we serveren onze lunch 7 dagen in de week tussen 11 en 16hr /// broodjes standaard op een ½ stokje - naar keuze ook
mogelijk op sneetje spelt bruin of glutenvrij toast /// we gebruiken speckjes van de vegetarische slager ///
(v) vegetarisch (vg) Vegan (h) halal (ntv) niet te vreten

