LUNCH
12|16 uur te bestellen

BANANA BREAKFAST

9.5

bananenbrood | gekarameliseerde banaan | pink vanilla crème |
granola | vers fruit
Ik weet niet hoe het met jou zit,
maar zodra de wekker gaat, heb
ik trek. En dit gerecht is alles wat je
op dat moment nodig hebt.
Beter kun je je dag niet beginnen.
EGG BENEDICT

9.5

croissant | ham | gepocheerde
eieren | Hollandaise saus |
bieslook
Loopt het water je al in de mond?
Want dit is niet zomaar een croissant. Dit is de ‘Brad Pitt’ onder alle
croissants. Dat wil je,
geloof mij.
KIPPENDIJ

10.75

meergranenbrood | avocado
spread | kippendij | parmezaanse
kaas | bacon | truffelmayonaise
Soms kan ‘simpel’ zo lekker zijn. Ja,
ik weet het. We willen altijd meer
en beter, maar ik weet zeker dat jij
nooit meer zo’n lekker broodje
gaat eten als deze.
SMASHED AVOCADO DELUXE
9.95
meergranenbrood | avocado
spread | sla | tomaat | komkommer
| granaatappelpitten | gepocheerd ei | feta
De combinatie van avocadopread,
het eitje en de feta is AMAZING!

BAHN MI

10.75

pistolet | gepickelde groenten |
sla | hoisin tempeh | sriracha
mayonaise | bosui
Een broodje kroket is je comfortzone. But here is where the magic
happens.

Best of both worlds
EGG NORWEGAIN
croissant | huisgerookte zalm |
gepocheerde eieren |
Hollandaise saus | bieslook
Weet je nog dat je goede
voornemens had op 1 januari?
Let it go baby! You need this.

LIEVER EEN SALADE? DAT KAN.
VRAAG DE BEDIENING NAAR DE
MOGELIJKHEDEN (+3.00)

10.5

CARPACCIO

12.5

HALLOUMI PARADISE

12.5

meergranenbrood | runder
carpaccio | sla | pijnboompitten |
parmezaanse kaas |
truffelmayonaise
Je weet dat we hier niks ‘normaal’
doen. En daarom is zelfs dit
broodje met gewoon je ‘regular’
carpaccio, zoooo goed!

meergranenbrood | avocado
spread | sla | tomaat | za’atar halloumi | gepocheerd ei | sriracha
mayonaise
De naam zegt al genoeg toch?
Maar wat is Halloumi? De enige
manier om daarachter te komen is
om het te eten. Maar ik waarschuw
je wel: Het is verslavend.

BAO BUN PEKING DUCK

GREEK VEGAN KEBAB

12.5

bao buns | krokante pekingeend |
little gem | ingelegde komkommer
| hoisin
Een bao bun is het meest zachte
broodje wat je ooit gaat eten. En
onze crispy pekingeend is niet
normaal lekker. Hier kom je voor
terug!

12.5

flatbread | sla | komkommer | rode
ui | vegan kebab | tzatiki | tomaat |
avocado
Ben je vegan of totaal niet, geen
probleem. Want je zal niet eens
proeven dat dit vegan is. Het is zo
intens lekker. Niet normaal.
BROODJE AAP

3.5

boterham met chocolade pasta
Do I need to say more?

VEGA

MAGGIEBLUE.NL

VEGAN

HEEFT U ALLERGIEËN OF
DIEETWENSEN, ASK OUR STAFF
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