Broodjes
Broodje falafel €8,00 (vegen met kaas optie)
Huisgemaakte falafel met bietenrelish, doperwtenpesto, zachte citroenmayonaise en
cashewnoten crème. Kan ook met zachte geitenkaas.
Broodje pompoen €8,00 (vegan)
Geroosterde pompoen, gebakken shiitake, gemarineerde tofu en citroenmayonaise
Broodje eiersalade €8,00
Huisgemaakte eiersalade met bieslook, ui, en augurkjes
Broodje aubergine €8,00 (vegan)
Gegrilde aubergine met hummus, wortelcurry, doperwtenpesto en pitjes
Broodje “tonijn” salade €8,50 (vegan)
Vegan “tonijn” salade op basis van jackfruit, met citroenmayonaise
Broodje “tuna” melt €9,50
Twee sneetjes brood met onze vegan “tonijn” salade, gegratineerd met kaas uit de oven

Soep
Misosoep €5,00
Misosoep met boerenkool, tofu, shiitake en rode paprika

Kapsalon en Friet
“Kapsalon” met portobello shoarma topping €11,50 (vegan optie)
Ovenschotel met salade, friet, portobello en groenten met shoarmakruiden, met jong belegen
geitenkaas, vegan knoflook en chilisaus (kan ook met vegan pastinaak-kaas).
Portie huisgemaakte friet met mayo €3,00 (vegan)

Salades
Salade falafel klein: €8,50 Groot: €13,50 (vegan met kaas optie)
Falafel van kikkererwten; met bietenrelish, doperwtenpesto, fijne bladsoorten, komkommer, lente
ui, kiemen, quinoa, pompoen- en zonnebloempitten en cashewnotencrème (of zachte geitenkaas)
Salade pompoen klein: €8,50 Groot: €13,50 (vegan)
Geroosterde pompoen, gebakken shiitake, gemarineerde tofu, quinoa, tomaat, fijne bladsoorten,
komkommer, lente ui, kiemen, pompoen- en zonnebloempitten.
Salade bieten klein: €8,50 Groot: €13,50 (vegan met kaas optie)
Geroosterde rode bieten, noten en pruimenchutney, fijne bladsoorten, komkommer, lente ui,
kiemen, quinoa, pompoen- en zonnebloempitten en cashewnotencrème (of zachte geitenkaas)

Pizza’s
Alle pizza’s zijn glutenvrij
met

Pizza Kerstomaatjes (vegan) €10,00
Tomatensaus, pastinaak “kaas”, kerstomaatjes en basilicum olie
Pizza Pompoen (vegan) €12,50
Tomatensaus, pastinaak “kaas”, pompoen, shiitake, kappertjes en rode paprika
Pizza Aubergine, (vegan) €12,50
Tomatensaus, pastinaak “kaas”, rode ui, gegrilde aubergine en olijven
Pizza “Tonno” (vegan) €15,00
Tomatensaus, pastinaak “kaas”, jackfruit “tonijn”, rode ui, pepertjes en rode paprika
Extra geraspte jong belegen geitenkaas €2,00
Onze kaart is 100% glutenvrij
Alle kaas komt van Geitenboerderij De Kruidenwei in Drenthe

Hoofdgerechten
Shiitake en biet €16,00 (vegan)
Roergebakken shiitake met geroosterde bieten en knolselderij, gekarameliseerde venkel,
rode rijst met dadels en cashew, olijven, en cashew crème
Curry €16,00 (vegan)
Licht pittige curry met geroosterde bloemkool, linzen, zwarte rijst, cashew tzatziki en
spaanse peper chutney.
“Lasagne” van gegrilde groenten €16,00 (vegan)
Laagjes van gegrilde aubergine, courgette, rode paprika, portobello en knolselderij, met
tomatensaus en pastinaak crème, geserveerd met geroosterde pompoen, een verse
basilicumsaus en gekarameliseerde venkel en rode ui

Onze kaart is 100% glutenvrij
Alle kaas komt van Geitenboerderij De Kruidenwei in Drenthe

