
ROZANTIEK
Ontbijt (tot 11.00u)

Groot geluk

Boerenomelet (eitjes, groenten en kaas) met brood en hoeveboter      

Vers fruitsap - croissant met Linda's confituur - zoet - eitje - brood - kaas en
charcuterie - yoghurtje met vers fruit en granola

16

Subliem geluk 17

12

optie spek  +2

Zoete B*nut wafeltjes met plantaardige yoghurt, fruit en huisgemaakte granola 11

Vers fruitsap - bananenbrood - plantaardige yoghurt met fruit en huisgemaakte
granola - brood met tapenades

Extra gelukskes

Bananenbrood  +5
Wentelteefje met een twist +5
Portie zalm +4
Portie spek +2
Twee tapenades +4
Potje fruitsla +5

Kindergeluk 8
Appelsapje - croissant - zachtgekookt eitje met soldaatjes - fruit



ROZANTIEK
Lunch (tot 14.00u)

Kleurrijke salade geitenkaas

Wurger by B*nut

12Springbowl

18

15

Verse soep met brood en huisgemaakte lookboter

 Hartige wafels van butternut en speltmeel met gegrilde
groentjes, fris slaatje en sausje naar keuze 
 (hummus, tartaar, babaganoush)

Papry (soja/paprikaburger met hummus)

Spinny (spinazieburger met babaganoush) 
Cheesy (kaasburger met verse tartaar)

Tabouleh met munt, komkommer, kerstomaatjes, granaatappelpitjes en
sesamdressing

optie feta  +2,5          optie kip      +3          optie falafel +3

8

Toast gegrilde groenten en hummus 10

Pokébowl met komkommer, tomaat, avocado, mango,
worteltjes, wakame, edamame en sesamzaadjes

11

optie verse zalm  +6          optie zachtgegaarde kip +3       
    optie gyoza +4



ROZANTIEK

Sweets
Brownie met seizoensfruit

Cocolotcakes: zie suggestiebord voor smaak

Faim Finit taart: zie suggestiebord voor smaak  6

6.5

6

Vali sweet but different
mango, framboos of tiramisusmaak

5

Zoete B*nut wafeltjes met suiker 6

+ slagroom
+ vers fruit

1
3

Twijfelaar (croque spéciale, soepje en slaatje)

Croque monsieur met slaatje
optie spiegeleitje + 1.5

Bagel brie, appel, geroosterde amandelschilfers en sla 8

11

14

Bagel zalm, kappertjes, uitjes, creamcheese en sla 8



ROZANTIEK
Drinken
Koffie 
Déca 
Espresso 
Latte 
Cappuccino 
Flat white 

plantaardige melk 

Earl grey 
Kamillethee 
Milde, groene thee 
  
Verse muntthee 
Verse gemberthee  
Chai latte (amandelmelk met verse
chaikruiden)
Warme chocomelk
Hojicha Latte (geroosterde groene thee
met amandelmelk)  

Water (plat/bruis) 
Bio Appelsap 
Fritz cola of zero 
Cucumis
       - lavendel/bergamot
       - komkommer/basilicum
Homemade ice tea 
Verse fruitsap 
Whole earth frisdrank 
       - ginger
       - elderflower   
       - cranberry
       - orange and lemon
Belixir (niet bruisend,
heerlijke gemberdrank met
een vleugje kaneel of
eucalyptus)

Clover Mineral gin tonic
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9

 

Cava 
GIOIA prosecco
Wijn (rood/wit/rosé)
Clover gin tonic

Vedett
Stella
Karmeliet Tripel
Kerel bier
Alcoholvrij bier

 

6  / 22
7.5 / 26
4.5 / 20

12
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