o ntb i j t

Nummer 1 KZWQ[[IV\UM\JW\MZMVP]Q[OMUIIS\MKWVÅ\]]ZSWЅMWN\PMM
Nummer 2 KZWQ[[IV\JZWWLMVJW\MZbWM\JMTMO^MZ[MR][SWЅMWN\PMM
Nummer 3 [XQMOMTMQUM\[XMSJZWWLMVJW\MZbWM\JMTMO^MZ[MR][SWЅM
of thee
Nummer 4 croissant, brood en boter, zachtgekookt ei, zoet en zout beleg,
^MZ[MR][SWЅMWN\PMM
Vegan breakfastbowl; soja yoghurt met vers fruit, home made granola,
cocos, chia en agave siroop
Breakfastbowl; Bio volle yoghurt met vers fruit, home made granola,
cocos, chia en honing
Verse fruitsla

e i tj e s

Zachtgekookt ei met soldaatjes en boter
Omelet natuur met brood en boter
Omelet groenten met brood en boter
Omelet ham, champignon en kaas met brood en boter
Omelet zalm en groenten met brood en boter
Spiegeleitjes met spek, brood en boter

e x tra ' s

Croissant of chocoladebroodje
Broodmandje gemengd
Spelt broodmandje
Glutenvrij broodmandje
Portie spek
Portie jonge kaas / portie geitenkaas
Portie kaas gemengd
Portie guacamole (vegan)
)[[WZ\QMUMV\bWM\#P]Q[OMUIIS\MKWVÅ\]]Z[XMK]TII[XI[\IKPWKW
pindakaas, honing en stroop (vegan mogelijk)
Assortiement zout; huisgemaakte spreads, beleg, brood en boter (vegan
mogelijk)

z o et

Voel je vrij en kies een koek, gebak of stuk taart uit ons assortiment.
Prijzen zijn aangeduid om mee te nemen of in de zaak (zie toog).

6.00
12.00
16.00
18.00

9.00
9.00
9.00

5.00
8.00
10.00
11.00
13.00
10.00

5.00
10.00

Smoothie van het seizoen

Onze boterhammen zijn voorzien van een salade met vegan dressing en
verse kruiden. Dressing en spreads zijn huisgemaakt.
Gezond; met rode pesto, rode biet tapenade en ovengabakken groenten
(vegan)
Jonge kaas; met rode pesto
Mozzarella; met rode pesto, balsamico en geroosterde pijnboompitjes
Geitenkaas; met rode pesto
Guacamole (vegan)
Spek; met gegrilde ui, tomaat en kaas
Hummus; met overgebakken groenten (vegan)
Gerookte forel; met rode biet tapenade en appel
Gerookte zalm; met rode pesto en ricotta onder de grill

11.00
12.00
12.00
12.00
13.00
13.00
13.00
13.00

Voor wie spelt- of glutenvrij brood wenst

+1.00

11.00

Salade caprese; mozzarella, balsamico, geroosterde pijnboompitjes,
basilicum, rode ui en zwarte olijven
Mediterrane salade; crumble van spinazie-geitenkaasburger met
ovengebakken groeten, hummus, rode pesto en zaden (vegan mogelijk)
Salade lapin; geitenkaas met honing onder de grill, gebakken appel met
witloof en rode ui

w arm

Dagverse soep met brood (vegan) en boter
Croque monsieur met salade
Croque madame met salade
Groenteburger met guacamole, kaas en ovengebakken groenten (vegan
mogelijk)
Italian burger met rode pesto, mozzarella en ovengebakken groenten
Spinazie-geitenkaasburger met rode pesto en ovengebakken groenten
Home-made quiche met salade
Home-made ovengebak met salade (vegan mogelijk)
Seitenbroodje / tempehbroodje / Samosa (vegan) met salade

Onze keuken sluit om 17u00.
Ook verse sappen zijn dan niet meer mogelijk.

6.00

Sinaasappelsap
Pompelmoessap
Citrusmix (sinaas - pompolmoes - limoen - citroen)
Appel - wortel - gember - rode biet (alle combinaties mogelijk)
Klein
Groot

4.50
6.00

w arm e d ra n K e n

Alle bereidigen zijn met volle Biomelk. Voor bereidingen met soja-,
amandel- of havermelk wordt een supplement van €0.50 aangerekend.

salades

Extra spek
3.00
3.00
4.00
5.00
5.00
5.00
8.00
5.00

verse sappen

b ote rh a m m e n

16.00
16.00
16.00
+2.00

6.80
12.00
13.00
14.00
14.00
13.00
13.00
13.00
13.00

Espresso
Dopio (dubbele espresso)
Lungo
Deca
/ZIVMVSWЅMb_IZ\
/ZIVMVSWЅM^MZSMMZL
Cappuccino
Latte
Dopio latte
Flat White
Mocha (espresso met melk en chocolade)
Lattecinno hazelnoot (espresso met melk en een vleugje hazelnoot)
Verse chocolademelk (Callebaut puur)
Almondchoc (vegan)
Chai latte
Verse muntthee - Verse gemberthee (optie groene thee)
Happy Ginger - met of zonder kurkuma
Bissap
Kruidenthee los (bosvruchten, ceylon, earl grey, groene thee, jasmijn,
rooibos)
Thee builtje (ruim assortiment)

2.50
3.00
2.50
2.50
2.80
3.00
3.00
3.00
3.50
3.50
3.80
3.80
3.50
3.80
3.50
4.00
3.80
3.80
3.00
3.00

K o u d e d ra n K e n

Water 25cl - plat of bruis
Water 75cl - plat of bruis
Fruitsap Drie Wilgen - Appel, Appel-Kers, Appel-Framboos, Appel-Rabarber
Almdudler
Ginger Beer
Cocoswater
4QUWVILM?PWTM-IZ\P̆4MUWV/QVOMZ-TLMZÆW_MZ+ZIVJMZZă+WTI
Bio-energydrink
Bionade - Ginger-Orange, Elderberry
Fritz - Cola, Limonade
Happy Ginger - met of zonder kurkuma
Bissap
>Q\PQ\̆5IVOW̆8I[[QWVNZ]Q\-TLMZÆW_MZ̆)XXTM

a l c o h o l i s ch e d ra n K e n

Biologische huiswijn glas - wit, rose, rood
*QWTWOQ[KPMP]Q[_QRVÆM[̆_Q\ZW[MZWWL
Biologische prosecco glas
*QWTWOQ[KPMXZW[MKKWÆM[
Gageleer Original (Natuurpunt 7.5%)
Maya (Jessenhofke 6%)
Lapin Huisbier in soorten

2.50
5.00
2.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.50
3.00
3.80
3.80
4.00

4.50
19.00
5.50
27.00
4.00
4.00
4.00

www.BDBLapin.be
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