ontbijt
tot 12 uur
Nutella Overnight Oats				

6,50

Cheesecake Overnight Oats				

6,50

Fruit Bowl Raspberry & Blueberry

(ook vegan te bestellen)		

6,50

Lemoncurd Trifle 				

6,50

nutella, walnoot, chocolade, Oreo Cookie crumble

mascarpone, bosvruchten, granaatappel, cranberries, pitten en kokos

romige smoothie met zonnebloem en pompoenpitjes, granola en kokos
yoghurt met frambozen, granola en homemade lemoncurd-mascarpone
Scrambled Eggs on Toast 				
van twee eitjes met bieslook

3,80

Eggs Benedict Ham				

9,50

Eggs Benedict Salmon				

11,00

Small Breakfast				

7,50

Friar’s Breakfast 				

11,00

Large Breakfast				

12,50

Breakfast 42 ontbijtje voor 2 om te delen				

25,00

getoost brioche broodje belegd met achterham, twee gebakken spiegeleitjes
overgoten met heerlijke hollandaisesaus en bieslook
getoost brioche broodje belegd met lokaal gerookte zalm, twee gebakken
spiegeleitjes overgoten met hollandaisesaus en bieslook
toost van maisbrood, beschuitje, zachtgekookt eitje, gatenkaas van de Wit,
huisgemaakte jam, koffiebroodje, tomaat en komkommer
toost van maisbrood, twee spiegeleitjes, gegrilde tomaat, bacon,
champignons en merquezworstjes

zonnebloem en bruin brood, beschuit, maiswafel, ontbijtkoek, scone met
lemoncurd-mascarpone, smoothie met granola, zachtgekookt eitje, jam,
zalm uit Winssen, gatenkaas van de Wit, achterham, komkommer, tomaat en fruit
maiswafel met spinazie, hüttenkäse en koudgerookte zalm, toost met gatenkaas,
komkommer en tuinkers, desembrood met serrano en salami, overnight oats,
zachtgekookt eitje met soldaatjes, fruit, koffiebroodje, ontbijtkoek, smoothie granola

de hele dag
Holy Sweets Croissant alleen in het weekend en.........op = op		

met roomboter en jam				
met scrambled egg van twee eitjes en bieslook				

ontbijt

Scone				

met homemade lemoncurd-mascarpone
Griekse Yoghurt 				
met granola, honing en bosvruchten
Yo Guurl! 				
yoghurt, banaan, kaneel, walnoot, pitten, agavesiroop

3,50
4,50
4,90
4,30
6,00
6,00

American Pancakes				

7,30

Oreo Raspberry Pancakes				

5,90

drie stuks met gebakken banaan, bosvruchtensiroop en chocoladedruppels
twee stuks met griekse yoghurt, frambozen, oreo crumble en agavesiroop
Avocado en Zalm on Toast 				
met mascarpone en spiegeleitje

Allergie? Meld het ons!

7,80

