
BROODJE VAN DE DAG 8.50

You are the type of person 
i would make a sandwich for
• Desembrood- meergranen of wit
• Bagel- spelt of wit
• Glutenvrij brood

• Warme kip, avocado, chreamcheese, honingdille saus, pompoenpitten
• Zalm, creamcheese, wasabidressing en ei
• Biokaas – jong, oud of komijn,bietenhoumous, rode ui en zontomaat
• Kieveen half kip, half zalm
• Geitenkaas, houmous, walnoot, honing
• Mozzarella, groene pesto, tomaat en oregano
• Carpaccio, truffelsaus, rode ui , oude kaas en zontomaat 
• Homemade tonijnsalade met kappertjes
• Smashed avocado, tomaat pompoenpitten en sla
• Muhamarra, tomaat rode ui, mango en paprika
• Bietenhoumous, mango en lente-ui

Kipsate met brood 9,50
Tribecca 3 soorten vis met roomboter en brood 12,50

PIZZA’S 8.50

Problems come and go pizza is forever
Little italy 
Plat Libanees brood uit de oven met pesto, kaas, mozzarella en rauwe ham

Sunny little italy 
Plat Libanees brood uit de oven met kip, BBQ saus, oregano en kaas

Sweet little italy 
Plat Libanees brood uit de oven met Nutella, poedersuiker en aardbei

 Vegan little italy 
Plat brood uit de oven met muhamarra, ui, paprika en avocado

HARTIGE HAPPEN
Chips uit de oven  7,50
met roomkaas, zontomaat,dillesaus,lente-ui en gesmolten kaas

Chips met chili dip 5,75

Desembrood met dips 12,50
• Bieten houmous
• Muhamarra
• Pesto
• Baba ganoush

12 Chickenwings uit de oven 8,75
Portie olijven 5,75

Groente dips 7,50
Paprika, komkommer, tomaat en bleekselderij met  
bietenhoumous, muhamarra En baba ganoush

Kaasfondue dip met brood en groente voor twee personen 19,50

TURKSE TOSTI’S 7,50

• Mozzarella, rode pesto, zontomaat en oregano
• Geitenkaas, houmous , walnoot en honing
• Rauwe ham, groene pesto en bio kaas
• Chef’s special- mix van geraspte biokaas
• Houmous, aardbei,walnoot en balsamico
• Muhamarra, paprika en avocado 
• Baba ganoush, spinazie en lente-ui
• Mango,kip,chilisaus,kaas
• Kipfilet,kaas,rode ui en truffelsaus
• Tonijnsalade, kaas, jalapenos
• Seizoenstostie

SHARING IS CARING 17,50
TOSTI PLANK MET DRIE TOSTI’S  NAAR KEUZE

QUESSEDILLA’S 7,50

• Mango,kip,spinazie, en kaas
• Tonijnsalade, jalapenos, kaas
• Banaan, tahin, en kokos
• Muhamarra,paprika,rode ui en kipfilet

FIESTA… SCHAAL MET MEXICAANSE WRAPS OM ZELF TE VULLEN 19,50

SALAD BOWLS 10.75
met brood en houmous 

• Verrassende combinaties met de keuze uit rijst (+2,00) of veldsla
• Kippendij tomaat,rode ui,ei, komkommer, avocado 
• Zalm, rode ui, wasabi dressing, tomaat, rode biet komkommer, gebakken ui
• Geitenkaas, seizoensfruit, walnoot, komkommer, tomaat en honing
•  Sweet potato nacho bowl, avocado, kidneybonen, geraspte kaas,  

paprika en zure room

WE MAKEN GRAAG UW BOWL VEGAN…

Kapsalon 
zoete aardappel, avocado, tomaat, sla, rode ui feta  

(warm geserveerd) met yoghurt knoflook saus    12,50

Friends are the bacon bits  
in the salad bowl of life

KIDS!

Babychino- opgeschuimde warme melk, (net echt) 1,50
Pannenkoekenspies 2,50
Versier je muffin 4,50
Broodplankje gezond of lekker 5,50
Oma’s limo 2,25

Let them be little they are only  
that way for a while
Donderdagavond zijn we open tot 23.00 en kun je genieten van onze daghap

CP menukaart_A3_liggend_V2.indd   1-3 13-06-19   09:19



KOFFIE
Koffie 2.25
Cappuccino 2.75
Espresso 2.25
Espresso met een schuimkraag 2.50
Flat white 2.75
Chai Latte 2.75
Slagroom 0.50
Soja melk 0.50
Haver melk 0.50
Warme chocolade 2.50
Warme vegan chocolade 3.00

Al onze koffie is ook als decaf te bestellen!

SPECIALS 4.00
Double trouble
Salted caramel latte  met verse slagroom en een just Brownie topping

Appelcinno 
Schuimende cappuccino met appeltaart siroop, verse slagroom en 
appeltaart topping

Kletskop d’rop
Zwarte koffie met verse room, vanille en kletskoppen

Do nut!
Cappuccino met donut smaak verse slagroom en cheesecake topping

Seizoens cappuccino 
Laat je verrassen door de smaken van het seizoen En een verrassing 
verklappen we niet.

THEE 2.75
Biologische losse thee van Simon Levelt

Seiszoens thee
Mango
Sunny surprise
Spicy cacao
Beauty berry
Sweet fire
Rooibos orange
Lemongrass
Jasmijn
Rozen
Tasty tropical
Honeybush
Earl grey
Englisch breakfast
Verse munt
Verse gember

FRISDRANKEN 2.75
• Cola
• Cola light
• Liptonice tea
• Spa Rood
• Spa Blauw
• Melk
• Karnemelk
• Chocolademelk
• Fristi
• Appelsap
• Oma’s limonade

VERSE SAPPEN 3.75
• shake van de week
• Sinaasappel, banaan
• Sinaasappel, rood fruit
• Sinaasappel mango
• Groene smoothie
• Smoothie mix
• Verse sinaasappel 

BIER
Schavuyt pils 2,75
Radler 0% 2,75
Corona 4,50

WIJN
Per seizoen hebben we verrassende wijnen in huis!
Per glas 4,25
Per fles 21,00

GOEDEMORGEN!

THE BREAKFASTCLUB 12,50 pp
Met je collega’s of zakenrelaties de dag goed beginnen  
met een breakfast meeting bij ons of op kantoor 

de ontbijtplank Tot 12.00 h 9,50
Verse jus, croissant met jam, Yoghurt met granola  
en honing en een meergranen broodje met ei en truffel 

American pancakes  7,50
Drie pancakes geserveerd met honing, kokos en fruit

Suikerbrood tosti 
met roomkaas en jam 4,75

Croissant  
naturel 1,50
met honing of jam en roomboter 2,50
met prociutto en bio kaas 4,25

Havermout uit de oven 5,75
Smoothie bowl  6,50
geserveerd met vers fruit, kokos, granola en honing

GRIEKSE OF MAGERE YOGHURT 6,50
• Fruitig fris, met seizoensfruit granola en honing
• Vijgebond met mango, vijgen en granola
• Nuts met walnoten, kokos en honing
• Zoete choq, met gezonde brownie topping, mango en banaan

Don’t liet o yourself... You know you want 
the whippedcream on top.

MILKSHAKE 4.75
• LEMONCURD
• SALTED CARAMEL
• STRAWBERRY
• VANILLA
• DOUBLE CHOQ
• WHITE CHOQ /RASPBERRY

ICED COFFEE 4,75

TAART ENZO
Appeltaart 3,25
Red velvet 4,25
Just Brownie 3,75
Seizoens cheesecake 3,75
Cheesecake 3,75
Worteltaart 3,75
Bananen cake 3,25
strawberry cheesecake 3,75

MUFFINS  3,25
Naturel, Chocolade,Framboos,Bosbes,Suikerkaneel

THEE VOOR TWEE

verrassings schaal  17,50
vol zoete lekkernijen Geserveerd met een pot thee
Ook lactose en glutenvrij

Muffins 3,75
• Carrot  
• Blueberry 
• Chocolade

Gezonde brownie  4,50
Dadel Coco’s reep  4,50

LUNCHPLANK 12,50
Klein yoghurtje met fruit vers sapje en twee halve  
desembroodjes met beleg naar keuze

Veganism is not a diet so we  
came up with some great sweets
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