MENU
EARLY BIRDS
(enkel van 10-12h)

ZOETE WAFELTJES

zoete B-NUT waffeltjes met fruit en
bloemsuiker 6

VERLOREN WAFELTJES
met ahornsiroop en banaan 6

HOME MADE GRANOLA

B-NUT granola met yoghurt, zaadjes
en fruit 5

TAFFLE AVOCADO

2 hartige B-NUT wafels gebruikt als
toast met topping en garnituur 8

TAFFLE PLEPARÉ

2 hartige B-NUT wafels gebruikt als
toast met topping en garnituur 8

TAFFLES

“TOASTWAFFLES”
twee hartige B-NUT
wafels gebruikt als toast
met fris slaatje
AVOCADO

mashed avocado met kerstomaatjes,
pijnboonpitjes, balsamicodressing en
rucola 13
- met feta +2

PLEPARÉ

preparé met gebakken ajuintjes,
kappertjes, balsamicodressing, pijnboonpitten en romeinse sla 12
- met truffelmayo en parmesan +2

HUMMUS

B-NUT hummus, geroosterde groenten,
pitten- en zadenmix en jonge sla 12
- met feta +2

OUDE KAAS

oude kaas met wortel-seldersalade,
gekarameliseerde venkel, notenmix en
jonge sla 12

WURGERS

SALADES

“WAFFLEBURGERS”

GEITENKAAS

frisse salade met gerijpte geitenkaas,
gekarameliseerde venkel, traaggegaarde wortelen en bietjes (en twee B-NUT
wafeltjes) 16

twee hartige B-NUT wafels
met burger, sausje en
garnituur tussen
met fris slaatje

QUINOA-LINZEN

quinoa-linzensalade met groentjes,
geroosterde wortelen, falafel & hummus
16
- met feta +2

SPINNY

BURRATA

spinazieburger met peterseliemayo,
feta, tomaat en jonge sla 12,5

burrata met kerstomaatjes, verse pesto,
pijnboonpitjes (en twee B-NUT wafeltjes)
14

CHEESY

& MORE

kaasburger met ‘tomatenaise’, geroosterde courgette, gebakken ajuintjes en
jonge sla 12,5

SWEET POTATO FRIES

zoete aardappelfrietjes met dragonvegannaise 6

BEASTY

NUGGETS

meetburger met ‘tomatenaise’,
gesmolten kaas, tomaat, augurk,
gebakken ajuintjes en romeinse sla 13,5

veggie nuggets met peterseliemayo
(8 stuks) 7

FALAFEL

CHAMPY

Falafels met curryvegannaise 7

champignonburger met truffelauberginemayo, parmesan, geroosterde
aubergine en rucola 12,5

VEGGY

HUMMUS

portie B-NUT hummus met 4 wafeltjes 7,5

groenteburger met verse tartaar,
tomaat, komkommer, gebakken ajuintjes
en jonge sla 12,5

ZOET
ZOETE WAFELTJES

zoete B-NUT wafels met fruit 6
+slagroom 0,5

PAPRY

paprikaburger met dragonveganaise,
gegrilde groenten en jonge sla 12,5

BROWNIE

home made B-NUT brownie 4

SNICKERS

LENTY

linzenkroket met curryvegannaise,
geroosterde courgette en aubergine en
rucola 12,5

home made snickers 4

CARROT CAKE

home made carrot B-NUT cake 4

DRANK
FR IS
PINEO WATER
plat / bruis (0,5l) 4

FRITZ

2,7

kola
kola zonder suiker
appelsien
citroen
appel - kers
sprankelige appelsap
mate energiedrank

KOMBUCHA 4
Ginger Lime
Bloemen
Citroen

WA R M
KOFFIE 3
LATTE 3,7
CAPPUCCINO
ESPRESSO 2,5
HOT CHOCO

KEREL BIER

vraag naar onze bierkaart

3,5

3,7

OR TEA?

3
vraag onze theekaart

CHAI LATTE

3,5
massala - cardamon lemongras - vanille

GINGER BEER 4
APPELSAP 3
PERENSAP 3

GEMBERLIMONADE 4

A LC OHOL

WIJN

ROOD
WIT
ROSÉ
CAVA

(bio)
5,5 5,5 5,5 6,5 -

24
24
24
28

GIN TONY 10

original: Buss Gin White
met grapefruit OF original tonic
pink: Buss Gin raspberry met rose tonic

B-NUTTY 8
vermouth met limoen en gingerbeer
BAKY

10
Bacardi met Fritz Kola en limoensap

Vraag naar plantaardige melk

GINNY

10
gin, appellimonade, citroensap, en basilicum

