
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
mocca 4.0

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 Chinese groene, zwarte, witte of 
kruidenthee? 
verse thee  3.2
Welke van de drie? Munt, tijm met sinaasappel 
en kaneel of gember met citroen en citroengras?

iets anders.

espresso-tonic  4.0
chai latte  4.0
matcha latte 4.0
warme chocolademelk  4.0
met slagroom



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

tonic water van aqua monaco 3.0
Meer dan natuurlijk bronwater! De uitgesproken 
smaak van kinine en flink wat citrus maakt dit
een van de toppers onder de tonics.

ginger beer van aqua monaco  3.0
Dit is de gebrouwen vurige grote zus van ginger
ale. We hebben het dan niet over alcohol (want dat 
zit er niet in) maar over de pittige gembersmaak. 

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

kombucha van butcha 4.0
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.

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

 
limonade van agroposta 3.0
Betekent letterlijk ‘post uit de natuur’. Mooi toch? 
Wie wil er nou geen 100% biologische limonade 
drinken. We vertellen je graag welke smaken wij 
nu hebben!

Liever iets fruitigs? 
Kijk dan even op de achterkant!



bieren.
texels skuumkoppe  4.0
van de tap, 6%
wisseltap wisselende prijs
ipa 5.0
wisselend en onze eigen gebrouwen
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
playground ipa 4.0
alcoholarme ipa, 0.5%, brouwerij vandestreek
 
cocktails.
the gherkin 8.0
bourbon, fernet branca, rooibos, chocolade en 
sinaasappel
taj mahal  8.5
whiskey, vijg, rode wijn, citroen en opgeklopt eiwit
villa rotonda  8.5
adriatico amaretto, koffielikeur, cold brew koffie
en verveine espuma
casa barragán  8.0
mezcal, triple sec, limoen, ananas en heel veel
verse kruiden

Wist je dat er extra zorg en liefde in onze cocktails 
zit? Al onze sterke dranken staan namelijk al even 
met verse kruiden in weckpotten te infuseren, net als 
onze zelfgemaakte siropen.

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



ontbijt.

bjarke ingels 7.5
desemtoast van Meneer Leffers, ricotta, vers fruit, 
gepofte druif, pistache en rooibos thee siroop

ray eames 7.0
wilde bosbessen hangop, granola en vers fruit.

Liever vegan? Dan vervangen we de hangop voor 
kokosyoghurt.

lunch.
zaha hadid 9.5
desembrood van Meneer Leffers, geroosterde 
za’atar aubergine, tahini, granaatappel en dukkah

peter zumthor 10.5
garlic desemtoast van Meneer Leffers, smashed 
avocado, granaatappel, summak en dukkah

sou fujimoto 11.0
baguette, kippendij van biologische slagerij de 
Groene Weg, gochujang, rode kool en pittige mayo

renzo piano 9.5
pizetta, ricotta, red emmelie, oesterzwammen, 
gepofte druif of coppa di parma en parmezaanse 
kaas

herman hertzberger  8.5
desembrood van Meneer Leffers, oude kaas, 
beurre barrate, vijgen en tuinkers

vakwerk lunch   10.0
Geniet mee met de wisselende bewonerslunch!



voor bij de borrel.

renzo piano 9.5
pizetta, ricotta, red emmelie, coppa di parma 
of gepofte druif, parmezaan

jeanne gang 7.5
desembrood van Meneer Leffers, tahini, olijven, 
granaatappel en dukkah

lina bo bardi 8.5
bruschetta, coppa di parma, remoulade van 
knolselderij, dille en gerookte amandel

iannis xenakis  8.5
kataifi, feta, tijm, gepofte druif en dukkah

álvaro siza   7.5
gemarineerde kipdrumsticks van biologische 
slagerij de Groene Weg met piri-piri mayo

gerrit rietveld  7.0
oesterzam bitterballen met espresso mayo 

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




