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ZOMERMENU



 = vegan

bladspinazie, volkoren bulghur met zonnebloempitten & peterselie, tomaat, 
courgettenoedels, geroosterde zoete aardappel, peterselie & Kalamata olijven
— dressing: tomaat, rode wijnazijn, basilicum & olijfolie
ook lekker met geroosterde paddestoelen  

PULLED CHICKEN MET OREGANO & CITROEN         €11.00

eikenbladsla, quinoa met gedroogde abrikoos, geroosterde bloemkool met kerrie, 
geroosterde wortel, tomaat, bolletje kikkererwtenhummus, za’atar & koriander
— dressing: harissa, sojayoghurt, sinaasappel, komijn & zonnebloemolie

WORTEL & WITTE BONENFALAFEL            €9.50

ONZE FAVORIETE SALADES

romaine, belugalinzen, Som Tam van witte kool & pinda, geroosterde zoete aardappel, 
taugé, zwarte & witte sesam
— dressing: Thai sweet chili & rijstazijn
ook lekker met extra avocado

GESTOOMDE MAKREEL            €10.50

eikenbladsla, quinoa met gedroogde abrikoos, borlottibonen, geroosterde zoete 
aardappel, broccoli, komkommer, gekookt eitje, tempeh Tamari, geroosterde 
kikkererwten & koriander
— dressing: miso, tamari, gember, rode peper & sesamolie

PROTEIN BOWL             €10.00

ALLERGENEN
Heeft u een allergie? Meld het ons! Een volledige 

ingrediënten- & allergenenlijst is verkrijgbaar bij onze counter.



romaine, borlottibonen, tomaat, komkommer, geroosterde paddestoelen, 
bolletje zoete aardappel & citroenhummus & peterselie
— dressing: tomaat, rode wijnazijn, basilicum & olijfolie

SPINAZIE, BROCCOLI & PARMEZAANBURGERTJES        €10.00

ONZE SEIZOENSSALADES

andijvie, rode rijst, geraspte rode biet & wortel met sesam, komkommer, gestoomde 
broccoli, Koreaanse tempeh, vegan kimchi, taugé, witte & zwarte sesam.
— dressing: kokos, citroengras, rijstazijn, sesamolie & gember
ook lekker met een extra eitje

KOREAANSE BIBIMBAP BOWL           €9.50

bladspinazie, borlottibonen, courgettenoedels, doperwtjes, gestoomde venkel, 
tapenade van artisjok & olijven, broccolikiemen, pompoen- & zonnebloempitten

BIOLOGISCHE SCHAPENFETA           €11.00

andijvie, rode rijst, edamame, komkommer, ingelegde radijs met peterselie, 
avocado, tempeh Tamari, nori flakes, witte & zwarte sesam
— dressing: miso, tamari, gember, rode peper & sesamolie

VEGAN SUSHI BOWL             €9.50

SALADE VAN DE MAAND
Elke maand staat er een verrassende nieuwe salade op het menu, kijk 
hiervoor op het bordje op de counter of vraag het onze SLA-makers.



bladspinazie, eikenbladsla, romaine, andijvie
  KIES EEN BLAD

STEL ZELF SAMEN €8

1. tomaat, rode wijnazijn, basilicum & olijfolie
2. harissa, sinaasappel, sojayoghurt, komijn & zonnebloemolie
3. Thai sweet chilli & rijstazijn
4. miso, tamari, gember, rode peper & sesamolie

6. kokos, citroengras, rijstazijn, sesamolie & gember
— extra portie: €1.00

  KIES EEN DRESSING  

volkoren bulghur met zonnebloempitjes, borlottibonen, belugalinzen, quinoa met abrikoos, rode rijst
— extra portie: €1.50

  KIES EEN GRAAN / ZAAD / PEUL

tomaat, courgettenoedels, geroosterde zoete aardappel, bloemkool met kerrie, geroosterde wortel, 
broccoli, taugé, komkommer, geraspte rode biet & wortel met sesam, doperwtjes, gestoomde venkel, 
edamame, ingelegde radijs met peterselie
— extra portie: €1.50

  KIES DRIE GROENTEN

pulled chicken (€3.00), geroosterde paddestoelen  (€2.50), wortel & witte bonenfalafel  (€2.00), 
bolletje kikkererwtenhummus  (€ 1.00), gestoomde makreel (€3.00), Som Tam van witte kool & pinda 

 (€2.00), halve avocado (€2.00), gekookt biologisch eitje (€1.20), tempeh Tamari  (€2.00), spinazie, 
broccoli & parmezaanburgertjes (€2.50),  bolletje zoete aardappel & citroenhummus  (€ 1.00), 
Koreaanse tempeh  (€2.00), vegan kimchi  (€2.00), biologische schapenfeta (€3.00), bolletje 
tapenade van artisjok & olijven  (€1.50), premium van de maand (zie het bordje op de counter) 

  EXTRA PREMIUM?

Kalamata olijven, peterselie, pecannoten & amandelen, za’atar, zonnebloem- & pompoenpitten, 

— extra portie: €1.00

  KIES EEN TOPPING



belugalinzen, quinoa, gestoomde broccoli, komkommer, edamame, avocado, 
vegan kimchi & broccolikiemen
— dressing: kokos, citroengras, rijstazijn, sesamolie & gember

GREEN KIMCHI BOWL            €8.50

rode rijst, belugalinzen, geroosterde zoete aardappel, gestoomde broccoli, taugé, 
tempeh Tamari, koriander & broccolikiemen
— dressing: miso, tamari, gember, rode peper & sesamolie

BUMI TEMPEH BOWL            €8.50

volkoren bulghur met zonnebloempitten, borlottibonen, geroosterde bloemkool, 
geraspte rode biet & wortel met sesam, komkommer, kikkererwtenhummus, 
koriander, pompoen- & zonnebloempitjes
— dressing: harissa, sinaasappel, sojayoghurt, komijn & zonnebloemolie

HUMMUS BOWL             €8.50

VEGGIE BOWLS

tomaat, watermeloen, geroosterde paprika & salsa verde
ZOMERSE GAZPACHO              €3.50 / €5.00

SEIZOENSSOEP
Met haver- of zuurdesem meergranenbrood?                         €1.50 / €1.00

tahin, komijn & citroen
GROENE KRUIDEN                     €4.50

HUMMUS
Met haver- of zuurdesem meergranenbrood

citroen, sesam & koriander
ZOETE AARDAPPEL                              €4.50

ZOET

Raw mango & vanilla cheesecake                         €5.00
Raw choco chia cake                  €5.00
Raw limoen avocado slice                          €5.00
Bananen-notenbrood                  €3.50 
Notenreep met chia & dadel                 €3.00



watermeloen, komkommer, avocado, banaan, aardbei, basilicum & citroen
ROZE               €5.50

SMOOTHIES & SAP

spinazie, bosbessen, framboos, banaan, amandelmelk, citroen & kaneel.
PAARS               €5.50

Kies 4 ingrediënten: bleekselderij, bospeen, komkommer, watermeloen, 
venkel, appel, gember, kurkuma & citroen

STEL ZELF JE SAP SAMEN            €4.50

wilde spinazie, komkommer, snijbiet, appel, bleekselderij, groene kool, citroen, peterselie, 
gember & zeewier

DETOX                            €5.00

COLD PRESSED JUICES
Alle juices zijn 100% biologisch en koud geperst

rode biet, wortel, rode kool, appel, paarse zoete aardappel, citroen, basilicum & gember
ENERGIZE                                          €5.00

zie het bordje op onze counter
SLA SEIZOENSSAP                              €5.00

DRANKEN

Espresso        €2.20
Americano       €2.20
Latte        €2.80
Cappuccino       €2.70
Extra shot espresso       €0.80
Matcha latte       €3.50
Golden turmeric milk      €3.50
Thee uit de theebar       €2.50
Verse gember, citroen & kurkuma thee     €3.00
Verse muntthee       €2.50

Kies uit: 
Biologische volle melk
Havermelk      €0.50

WARM
Yaya kombucha naturel of gember    €3.50
Raw kokoswater         €3.50
Marie-Stella-Maris, plat of bruisend    €2.50
Biologisch appelsap van Olmenhorst    €2.50
Huisgemaakte ijsthee met rooibos, kamille, 
gember & kaneel        €2.50
Iced almond latte       €3.50
Iced matcha latte       €3.50

FRIS


