
koffie.
Wij zetten al onze koffie met de Latin-America blend
van Giraffe Coffee Roasters. Dit zorgt voor mooie volle 
espresso’s en is fantastisch in combinatie met melk!

americano 3.0
espresso 3.0
doppio 3.0
cappuccino 3.5
flat white 3.5
piccolo 3.2
cortado 3.2
latte     3.5
 
Wij maken onze cappuccino’s met de romige melk 
van Queen’s of Dairy. Liever plantaardige melk?
Geen zorgen! De heerlijke havermelk van OATLY gaat 
nèt zo lekker met onze espresso.

thee.
JING thee  3.0
Ga je voor groene, zwarte, witte of kruidenthee? 
verse munt 3.2
verse gember en citroen 3.2

iets anders.
espresso-tonic  4.0
black sense chai latte   4.0
warme callebaut chocolademelk 4.0



Wist je dat...

... je hier kan werken, vergaderen en 
feesten? In het ketelhuis kan je een 
werkplek huren voor 1, 3 of 5 dagen per 
week. Er zijn 100 werkplekken in 
verschillende ruimtes die je deelt met 
andere enthousiaste start-ups, zzp-ers 
en kleine bedrijven. En dan krijg je ook 
een lekkere korting op je koffie of 
vakwerklunch. Kom je een dagje 
proefdraaien?

 



dorstlessers.
coca-cola 3.0
De klassieker waar je niet onderuit kunt!
We hebben hem ook zonder suiker.

tonic water van aqua monaco 3.5
De uitgesproken smaak van kinine en flink wat 
citrus maakt dit een van de toppers onder de tonics.

ginger beer van pimento  3.5
Dit is de gebrouwen vurige grote zus van ginger
ale, met een pittige gembersmaak.  

limonade van agroposta 3.0
Betekent letterlijk ‘post uit de natuur’. Mooi toch? 
We vertellen je graag welke smaken wij nu hebben!

groene ijsthee van charitea 3.5
Goede groene thee, snufje gember en honing. 

kombucha van butcha 3.5
Deze gefermenteerde theeparels worden steeds 
populairder. Vraag naar onze smaken!

club-mate 3.5
Koud, fris en opwekkend. Dorstlessen doe je het 
beste met deze lekkere thee uit het Andesgebergte.

kumasi gassi 3.5
Gemaakt van het fruitige sap van de cacaovrucht, 
wat normaal gesproken wordt weggegooid. Zonde! 

fritz-spritz rabarber 3.5
Officieel een groentedrank, maar dan met een 
heerlijk zoete fruitsmaak.

bruiswater 2.5
Tsja, wat kan je daar van zeggen? Niks!

Liever iets fruitigs? 
Kijk dan even op de achterkant!



iets fruitigs. te bestellen tot vier uur ‘s middags

RAL 1018 5.0
mango lassi van volle yoghurt en verse jus

RAL 3003  5.0
aardbei, rode biet havermelk en munt
 
RAL 1015 5.0
espresso milkshake van roomijs en jersey melk

verse jus d’orange 4.5

appelsap 3.0

Liever een dorstlesser?
Kijk dan even op de achterkant!

Wist je dat...

... deze werk en vergaderlocatie ooit een 
ketelhuis is geweest? Dit pand is een
rijksmonument uit 1903,  gebouwd om 
de energie te leveren aan de TU wijk.
Nu is dit gebied getransformeerd tot 
internationale campus TU Noord. Het 
ketelhuis voorziet de wijk nogsteeds van 
energie, maar dan in de vorm van een 
kopje koffie!



Liever een dorstlesser?
Kijk dan even op de achterkant!

bieren.
vast van de tap 
cool earth lager, 4%, lowlander   3.5
skuumkoppe, 6%, texels 4.0

wisseltap  wisselend
iedere keer anders, altijd lekker!

de weldoener 4.5
blond, 6.7%, brouwerij maallust

mooie madam 5.0
dubbel, 7%, brouwerij maallust

zware jongen 5.0
tripel, 9%, brouwerij maallust

de kolonist 4.5
weizen, 5%, brouwerij maallust

swingers 4.5
sour, 4%, brouwerij oedipus

alcoholarme bieren 4.5
lowlander cool earth lager, wit of ipa (0.3%)
 
cocktails.
In samenwerking met Williams Cocktails schenken 
wij de perfecte klassieker uit een blikje: zorgvuldig  
bereid door professionele bartenders en altijd van 
dezelfde hoogwaardige kwaliteit!

 
a night out in a can 8.0
Keuze uit een negroni, daiquiri, margarita of
pornstar martini

Zin in een goed glas wijn?
Kijk dan even op de achterkant!



wit. 
nius rueda blanco   4.5
spanje, verdejo en sauvignon blanc
fasoli gino ‘pigio’ pinot grigio 5.5
italië, pinot grigio
heideboden weiss               - 
oostenrijk, chardonnay, weissburgunder en 
welschriesling
domaine rey pouilly fuisse sur la roche            -
frankrijk, chardonnay

rose. 
greg en juju rosé    4.5
frankrijk, pinot noir en grenache

rood. 
feudo di santa tresa miopasso  4.5
italië, primitivo   
gebruder nittnaus selection 5.5
oostenrijk, pinot noir
vina ijalba rioja crianza               -
spanje, tempranillo en graciano
terre del bruno gorgoli               -
italië, sangiovese en cabernet sauvignon

mousserend.
g. tribaut réserve blanc de noirs brut               -
frankrijk, champagne premier cru

Elk jaar proeven en kiezen we onze bubbel zelf 
in de champagne. De wijnkaart is samengesteld in 
samenwerking met vinoloog Ian van Eck. Al onze 
wijnen zijn duurzaam, vegan en enkel van Europese 
origine.
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Liever een blond, dubbel of ipa?
Kijk dan even op de achterkant.



fundament.  te bestellen tot twaalf uur ‘s middags

le corbusier 5.0
croissant met opgeklopte mascarpone, 
aardbei-rabarber compote en verse aardbeien

ray eames 6.0
hangop, granola en aardbei-rabarber compote

lunch.   te bestellen tot vier uur ‘s middags

carla baz 10.5
desembrood van Meneer Leffers, peterselie hummus, 
gefrituurde aubergine, mango coulis en dukkah

mies van der rohe 11.5
desembrood van Meneer Leffers, avocado, limoen, 
boquerones, venkelsalade en sinaasappel

maya lin  12.0
baguette, vietnamese gemarineerde kippendij (bio) 
van hoeve biesland, zoetzure groenten, verse munt 
en sriracha mayonaise

piet blom 8.5
desembrood van Meneer Leffers, boerenkaas, 
venkelsalade, tuinkers en dragon mayonaise

mimar sinan 12.0
turks brood, lamsgehaktballetjes (bio) van hoeve 
biesland, munt-yoghurt dip, venkelsalade en 
granaatappel

mario bellini 11.5
venkelsalade met sinaasappel, buffelmozzarella, 
chips van tuinbonen en salsa verde

vakwerk lunch   wisselend
Geniet mee met de wisselende bewonerslunch!



Wist je dat...

... dit een super duurzaam rijks-
monument is? Voorzien van dubbelglas, 
dak- en vloerisolatie en warmtepompen. 
Wij zijn all-electric! 

Nog maar kort geleden vlogen de duiven 
door de ruimte waar jij nu zit. Nu staan 
er 200 planten in het pand en hebben we 
ruim 8.7 km aan eiken houten latjes 
toegevoegd voor een warme sfeer.

 



bij de borrel.  te bestellen vanaf vier uur ‘s middags

frank gehry 2.5
vers gebrande notenmix

santiago calatrava 4.5
olijven

gerrit rietveld  7.0
oesterzam bitterballen met espresso mayonaise 
(8 stuks)

paul ketelaars 9.0
draadjesvlees bitterballen (bio) van hoeve biesland 
met grove mosterd (8 stuks)

antoni gaudí 11.5 p.p.
borrelplank (min. 2p): zoetzure crudité met dragon 
mayonaise, turks brood met opgeklopte feta, dukkah 
en granaatappel, gedroogde venkelworst (bio), 
boquerones en testun al barolo met schrocchi

iktinos  8.0
turks brood met opgeklopte feta met dukkah en 
granaatappel

palladio  7.0
geroosterde rozemarijn krieltjes met knoflook 
mayonaise

rasem badran  10.0
lamsgehaktballetjes (bio) van hoeve biesland met 
munt-yoghurt dip (8 stuks)

Meer een zoetekauw? In de vitrine bij de ingang vind je 
ons verse bakwerk.



Wist je dat...

... wij hier 8 vergaderruimtes hebben voor 
2 tot 70 personen? Die kan je gebruiken 
als je hier werkt, maar je kan ze ook 
huren. Nieuwsgierig? Vraag aan de bar 
om ze te bekijken, of kijk op  onze 
website: www.vakwerkhuis.com.

Liever een feestje geven? Je kunt hier ook 
teambuilden, trouwen met de liefde van 
je leven of borrelen met je vrienden.


