ontbijt
tot 12 uur
fruit bowl raspberry & blueberry

7,00

fruit bowl pineapple & coconut

7,00

overnight cookie dough oats

5,50

lemoncurd trifle

6,50

eggs benedict ham

3,80
9,50

granola, kokos, bramen, zonnebloem en pompoenpitjes
granola, granaatappelpitten, kokos en chiazaad
havermout, dadels, pindakaas, chocolade en cookie crumble
yoghurt met homemade lemoncurd, frambozen, granola
scrambled eggs on toast van twee eitjes
getoost brioche broodje belegd met achterham, twee gebakken
spiegeleitjes overgoten met heerlijke hollandaisesaus en bieslook

eggs benedict salmon

getoost brioche broodje belegd met lokaal gerookte zalm, twee
gebakken spiegeleitjes overgoten met hollandaisesaus en bieslook

small breakfast

toost van desem, beschuitje, zachtgekookt eitje,
gatenkaas van de Wit, huisgemaakte jam, tomaat en komkommer

11,00
7,50

friar’s breakfast 		

11,00

large breakfast

13,50

breakfast borrelplank voor 2 pers

30,00

toost, twee spiegeleitjes, gegrilde tomaat, bacon, champignons
en merquezworstjes
zonnebloem en bruin brood, beschuit, maiswafel, noten-vruchtenbrood,
scone met creamcheese en homemade lemoncurd, fruitsmoothie met
granola, zachtgekookt eitje, huisgemaakte jam, koudgerookte zalm
uit Winssen, gatenkaas van de Wit, achterham, fruit
maiswafel met spinazie, hüttenkäse en lokale koudgerookte zalm,
roggebrood met gatenkaas en komkommer, frittata, cookie dough oats,
zachtgekookt eitje met soldaatjes, koffiebroodje, notenbrood met
roomboter, kokos-chiapudding met frambozen en granola, fruit

de hele dag
Holy Sweets croissant

alleen in het weekend en op = op

ontbijt

met roomboter en jam alleen in het weekend
scone met creamcheese en homemade lemoncurd
griekse yoghurt met granola, honing en bramen
yo guurl! yoghurt, banaan, kaneel, walnoot, pitten, agave siroop
bp american pancakes

gebakken banaan, sinaasappelsiroop, bosvruchtenjam
purple & white pancakes
twee stuks met griekse yoghurt, bramen en agavesiroop

healthy poke bowl

hüttenkäse, gerookte zalm, avocado, komkommer, wakamé, edamame,
lente-ui, zachtgekookt gemarineerd ramen eitje en sesamzaad
avocado en zalm on toast mascarpone, spiegeleitje

heeft u een allergie, meld het ons!

www.blondepater.nl

2,50
3,50
4,50
6,00
6,00
7,30
5,70
9,50
7,50

