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PRIJZEN

* prijzen in euro’s en incl. btw

SOEPEN
Small vega

237 ml

€ 4,25

Medium vega

355 ml

€ 5,75

Large vega

473 ml

€ 7,25

SALADES
Small

150 gr

€ 3,95

Medium

200 gr

€ 5,25

Large

250 gr

€ 6,50

EXTRA LEKKER
Desem baguette

€ 2,75

Desem breekbrood ½

15 broodjes

€ 5,25

Desem breekbrood 1

30 broodjes

€ 9,00

Kaasstengel

€ 1,40

Quiche

€ 3,00

Div. Zoetwaar

va. € 2,25

Div. Drankjes

va. € 2,25

SERVICE
Wegwerp soepbeker / saladekom + bestek en servet
Bezorging per fiets
Bediening op locatie

€ 0,60 p/p
va. € 18,00 per rit
€ 30,00 p/u

MENU
SOEPEN

* Speciale soepwensen of allergieën? Vraag ons ernaar!
** Voor sommige gerechten gebruiken we seizoensgroenten. Hierdoor kunnen we ze niet altijd aanbieden.

Gazpacho
Zomerse koude en pittige soep van tomaten, paprika, rode ui, rode peper en limoen
Chili sin carne
Stevige soep met kidneybonen, paprika, tomaat, wortel, mais en chipotle peper
Courgettesoep
Romige soep van courgette, parmezaanse kaas en basilicum
Harira
Noord-Afrikaanse spliterwtensoep met paprika, tomaat, komijn, koriander en munt
Indiase rode linzen soep
Kruidige soep van rode linzen, kokos, chili, kurkuma, kaneel en limoen
Linzensoep met verse curry
Stevige soep van du puy linzen, verse groene curry, pompoen, kokos en limoen
Marokkaanse kikkererwtensoep met harissa
Stevige soep met kikkererwten, tomaat, geroosterde paprika en verse harissa
Mexicaanse tomatensoep
Pittige soep van tomaat, jalapeños, rode ui, koriander, limoen en chipotle peper
Myanmarese currysoep met mango
Kruidige soep met kikkererwten, verse rode curry, kokos, limoen en mango
Noord-Afrikaanse linzensoep
Kruidige soep van rode linzen, geroosterde paprika, limoen en komijn
Pindasoep met banaan en zoete aardappel
Stevige soep van pinda’s, zoete aardappel, banaan, sperziebonen en adjuma
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Rijkgevulde tomatensoep
Tomatensoep met sperziebonen, knolselderij, peterselie, basilicum en oregano
Snert Vega
Stevige soep met kikkererwten, tomaat, geroosterde paprika en verse harissa
Surinaamse gele pesiesoep
Stevige, pittige soep van gele spliterwten, tomaat, wortel, prei en adjuma
Thaise champignonsoep
Pittige soep van champignons, verse groene curry, zoete aardappel en limoen
Thaise pompoensoep
Pittige soep van pompoen, verse rode curry, kokos, citroengras en limoen
Toscaanse tomatensoep
Tomatensoep met oregano, peterselie, basilicumpesto en parmezaanse kaas
Zoete aardappelsoep met cashewnoten
Gepureerde soep van zoete aardappel, kokos, tamari, rode peper en gember

SALADES

* Speciale saladewensen of allergieën? Vraag ons ernaar!
** Voor sommige gerechten gebruiken we seizoensgroenten. Hierdoor kunnen we ze niet altijd aanbieden.

Hummus
Midden-Oosterse spread van tahin, kikkererwten, citroen en knoflook
Linzen met paprika en feta
Stevige salade van beluga linzen, geroosterde paprika, feta en peterselie
Rode bietjes met mozarella
Geroosterde rode bietjes met balsamico en mozarella
Oosterse spruitjes met sesam
Licht pittige spruitjes, geroosterd met tamari, rode peper, gember en sesam
Geroosterde witlof met sinaasappel
Geroosterde witlof met sinaasappel en geroosterde hazelnoten
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Kikkererwten met paprika en feta
Stevige salade van kikkererwten, paprika, citroen, feta, munt en peterselie
Friszure knolselderij met granny smith appel
Salade van knolselderij, appel, citroen, rode peper en maanzaad
Komkommer met rode pepers en maanzaad
Friszure salade van komkommer, rode peper, witte wijn azijn en maanzaad
Quinoa met rode rijst en abrikozen
Quinoa met rode rijst, abrikozen en geroosterde zaadjes
Quinoa met zoete aardappel en cashewnoten
Salade van geroosterde zoete aardappel, tamari, limoen en cashewnoten
Oosterse koolsalade
Oosterse salade van savoy kool, wortel, tamari en sesamzaad
Thaise zwarte oogbonen met shiitake
Thaise salade van oogbonen met zoete aardappel, shiitake en kokos
Tomaatjes met kalamata olijven
Tomaatjes met kalamata olijven, basilicum, witte balsamico en zwarte peper
Venkel met granaatappel en citroen
Frisse salade van venkel, granaatappel en citroen
Wilde tomaatjes met basilicum
Salade van verschillende tomaatjes met basilicum, peterselie en zwarte peper
Wortel met honing, mosterd en maanzaad
Salade van wortel, honing, mosterd en maanzaad
Zwarte bonen met avocado
Licht pittige salade van zwarte bonen, geroosterde paprika en avocado
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EXTRA LEKKER
ZOET
Dadelbar
Raw dadelbar met pure chocolade, pistache en pecannoten
Florentine
Gekarameliseerde koek met sinaasappelschil, pure chocolade en pistache
Haverkoek
Koek van speltmeel, paranoten, hazelnoten en cranberry
Hennepzaadkoek
Koek van hennepzaad, chocola, sesam, verschillende noten en pitten

ZOUT
Broodje
Zuurdesembroodje van het Bakhuys
Kaasstengel
Biologische stengel van huisgemaakt croissantdeeg en oude kaas
Quiche
Biologische huisgemaakte quiche in verschillende smaakcombinaties

DRANKJES
Divers assortiment
Vraag ons ernaar!
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