
9,50
10,50

Truffel, ham & kaas

Ontbijt tot 12:00

Yoghurt vers fruitYoghurt vers fruit
Met granola 

CroissantjeCroissantje
Met boter en jam 

Roerei op zuurdesembroodRoerei op zuurdesembrood  15.95
Ontbijt ComboOntbijt Combo

Koffie, cappuccino of 
thee, een kleine verse jus 
d’orange, yoghurt met 
granola en een roereitje 
op volkorenbrood

Tosti’s zuurdesembrood van zuurdesembrood van Fort 9Fort 9, met homemade ketchup, met homemade ketchup

Tosti Tosti 
Ham en/of kaasHam en/of kaas

Croque MadameCroque Madame
Ham & kaas met een eitje

Tosti truffelTosti truffel
Ham, kaas, eitje en truffel 12.95

The New YorkerThe New Yorker

Ham, kaas, tomaat, 
kimchi , augurk en 
een eitje

Poké bowls
Gado GadoGado Gado

Tempeh, komkommer, witte 
koolsla, wortel, haricots verts, 
rode koolsla, sushi-mayo, een 
gekookt eitje en pindasaus

Asian ChickenAsian Chicken

Kip ketjap, komkommer, witte 
koolsla, wortel, haricots verts,
rode koolsla, sushi-mayo en 
pindasaus

*Wij gebruiken halal kip

Full of CrabFull of Crab

Krab, edamame, mango, 
komkommer, rode koolsla, radijs, 
gele daikon, zwarte sesamzaadjes, 
wasabi-majo en sesamsoja-
dressing

Pannenkoeken
Onze heerlijke krokante, goudgele pannenkoeken worden bereid met zuurdesem en speltbloem. We 
bakken ze ouderwets in de koekenpan met echte roomboter. Liever vegan of glutenvrij? Hebben wij!

BoerenpannenkoekBoerenpannenkoek
met spek, kaas, paprika,met spek, kaas, paprika,
ui & champignonsui & champignons

GroenteboerGroenteboer
kaas, paprika, ui & champignonskaas, paprika, ui & champignons

 18.95 15.95

NaturelNaturel

NutellaNutella

AppelAppel

Spek & kaasSpek & kaas

Spek & appelSpek & appel

Ham & kaasHam & kaas

Spek of kaasSpek of kaas

Truffel DeluxeTruffel Deluxe

Truffel, spek, kaas, 
champignons en  een 
gebakken ei

Cinnamon CrêpeCinnamon Crêpe
  Met rozijnen  en 
kaneel in het beslag, 
getopt met vers fruit en 
maple syrup

Heeft u een allergie? Meld het ons.Heeft u een allergie? Meld het ons. Vegan of glutenvrij? Hebben wij! +1,00Vegan of glutenvrij? Hebben wij! +1,00

Ui & champignons
Avocado & spek

7,95
8,50

2,95
3,95

7,95

13,50

9,75

11,95

15,5015,5014,95

7,95 15,95

14,95

9,75

10,50

11,95

11,95

11,95

10,50



  4.95

Frozen SmoothyFrozen Smoothy
  Jouw favoriete smoothy 
met een bolletje ijs

 5.50

SlagroomSlagroom  

Homemade caramelHomemade caramel  +0,75

Hazelnoot of    Hazelnoot of    
Vanillesiroop Vanillesiroop 

+0,85

+0,50

  6.95

Koffie

KoffieKoffie
EspressoEspresso
Dubbele espressoDubbele espresso
CortadoCortado
Espresso macchiatoEspresso macchiato
CappuccinoCappuccino

Caffé LatteCaffé Latte
Flat whiteFlat white
Latte macchiatoLatte macchiato
Chocolate coffeeChocolate coffee
Caramel coffeeCaramel coffee
Cinnamon coffeeCinnamon coffee
ChocomelChocomel
Homemade chocolademelkHomemade chocolademelk
Chai latteChai latte

Onze koffie’s worden met Onze koffie’s worden met 
twee shots espresso bereidttwee shots espresso bereidt

Decafé, Amandel-, Decafé, Amandel-, 
Haver- of SojamelkHaver- of Sojamelk

Smoothies en sapjes

Spinazie, banaan, peer, kokosSpinazie, banaan, peer, kokos

Wortel, gember, appel en bleekselderijWortel, gember, appel en bleekselderij
Appel & framboosAppel & framboos

DetoxDetox
Jus d’OrangeJus d’Orange

Frisse dranken

Mango, kokos & roodfruitMango, kokos & roodfruit

Lekker bij koffie of theeLekker bij koffie of thee

Huisgemaakte cake of koek. Huisgemaakte cake of koek. 
Vraag ons wat we vandaag Vraag ons wat we vandaag 
gebakken hebben. Of kijk in gebakken hebben. Of kijk in 
de vitrine!de vitrine!

  3 .75

Grote cappuccinoGrote cappuccino

Coca-Cola of zeroCoca-Cola of zero
Flesje water, plat of bubbelsFlesje water, plat of bubbels

Proviant Orange, Lemon Proviant Orange, Lemon 
of Rhubarbof Rhubarb

SoOf, frisdrank zonder zooiSoOf, frisdrank zonder zooi
Bimster KombuchaBimster Kombucha
0.0% Biertje0.0% Biertje
AppelsapAppelsap
ChocomelChocomel
BOS IJstheeBOS IJsthee

2,95
2,95
3,50
3,50
3,50
3,85

3,95
3,95
3,95
4,35
4,35
4,35
3,75
4,25
4,75

Thee

Breakfast, Earl Grey, Kamille, Breakfast, Earl Grey, Kamille, 
Jasmijn, Groene of RooibosJasmijn, Groene of Rooibos

Verse munt theeVerse munt thee
Verse gember-citrus theeVerse gember-citrus thee

3,50

3,95
3,95

+0,50

3,30
3,30

4,25

3,50
4,50
3,95
3,30
3,30
3,50

IJSkoffieIJSkoffie

+ Slagroom + Slagroom 

+ Espressoshot + Espressoshot 

+0,85

+0,85

4,25


