N'JOY

N 'J O Y

Ontbijtmenu
ONTBIJTBAGELS

EUR 8.50

Holy Honey:
Philadelphia of guacamole (vegan), honingdressing (behalve bij
vegan), zout, peper, radijs, peer en tuinkers
O' Peanut:
Pindakaas, vers fruit en kokos

Sweet y:
Vers fruit, aardbeienconfituur, witte chocolade en munt

Crunchy:
Speculoospasta, appel en bresilienne crunch
Chocolicious:
Nutella of vegan chocolade pasta, banaan, aardbei en noten
Crispy:
Crispy bacon, roerei, tomaat en peper

ONTBIJT BOWLS
Granola Bowl:
Granola, sojayoghurt & fruit
Fruit Bowl:
Seizoensfruit met muntblaadjes

EUR 9,50

EUR 7,00

N'JOY

N 'J O Y

Ontbijtmenu
ONTBIJTBOXEN

Classic Breakfast Box
EUR 17,50 p.p
Versgeperste sinaasappelsap (250 ml), ontbijtbagel naar keuze, fruit
bowl met seizoensfruit, munt, honing en noten
Kings Breakfast Box
EUR 22,50 p.p
Versgeperste sinaasappelsap (250 ml), smoothie (250ml),
ontbijtbagel naar keuze, 2 croissants, 1 potje confituur, pindakaas,
Nutella en boter, fruit bowl met seizoensfruit, soja yoghurt, munt,
honing en noten
Deluxe Breakfast Box
EUR 60,00/ 2 pers
1 fles cava, versgeperste sinaasappelsap (500 ml), smoothie (500
ml), 2 ontbijtbagels naar keuze, 4 croissants, potje confituur,
pindakaas, Nutella en boter, fruit bowl met granola, seizoensfruit,
soja yoghurt, munt en honing
Romantic Experience Box***
EUR 85,00/ 2 pers
Deluxe breakfast, 4 theelichtjes met reuk, rozenblaadjes, 1 kunstroos
en originele picknickmand met servies.
****Voor de picknickmand met servies wordt er een waarborg van
€50 gevraagd op moment van de levering. De mand wordt opnieuw
opgehaald door ons team op een vooraf afgesproken tijdstip en in
dezelfde staat als geleverd.

Child Surprise Breakfast Box
EUR 15,00 p.p
Versgeperste fruitsap (250 ml), 1 ontbijtbagel naar keuze, 1 kinder
surprise chocolade ei met speeltje, 1 originele bagelkleurplaat

N'JOY

N 'J O Y

Lunchmenu
LUNCHBAGELS

EUR 9.00

Holy Salmon:
Guacamole, gerookte zalm, komkommer, tomaatregendruppels, sjalot,
tuinkers, olijfolie, citroen, zout en peper
Viva La Vida:
Rosbief, rucola, truffelolie, philadelphia, sjalot, balsamico crème,
parmezaanse kaas, tomaatregendruppels, zout en peper
Aloha
Tapenade van gedroogde tomaten, rucola, gegrilde chorizoblokjes,
parmaham, mozarella, olijfolie, balsamicocrème, olijfschijfjes,
gedroogde tomaten, zout en peper
Let's Tok
Gepaneerde vegan nuggets, komkommer, radijs, rode ui, ijsbergsla,
tuinkers, special American caesar dressing of Guacamole bij vegan
Say Cheese
Brie (behalve bij vegan), noten, honing (behalve bij vegan),
vijgentapenade, appel en tuinkers
Holy Smoke
Kip Teriyaki, Jalapenos, philadelphia, groene sla en sweet relish.
N'joy
Gepaneerde vegan nuggets, philadelphia of guacamole (vegan),
gedroogde tomaten, olijfolie, ijsbergsalade,
avocado, zout, peper en tabasco
Bollie
Balleke, sweet relish, cheddarkaas, groene sla,
tomaat, geroosterde ajuin, huisgemaakte cocktailsaus
Ola Tuna
Huisgemaakte tonijnsalade, perzik, tuinkers en ei

N'JOY
Speciale Bagels

N 'J O Y

SPECIALE BAGELS

EUR 12.50

INCL. BIJGERECHT NAAR KEUZE: SLAATJE V/H HUIS
OF NACHO MET SALSA KAAS EN JALOPENOS

Oceania

Philadelphia, scampi, currysaus, ananas, tomaat en munt
Boudinos
Witte worst, appelmoes, gekarameliseerde ajuin en appels,
rucola en dressingsaus
Maya
Kip met mexicaanse kruiden, cheddar kaas, rode paprika, maïs,
rode ui, tabasco, nacho chips, guacamole en yoghurtdressing
Mafioso

Huisgemaakte burger of vegan burger, parmaham (behalve bij
vegan), rode pesto, mozarella (behalve bij vegan), rucola, rode ui,
gedroogde tomaten, pijnboompitten en balsamicocrème
Healthy

Kip, guacamole, roerei, tomaat, rucola en pijnboompitten

N'JOY

N 'J O Y

Lunch Menu
SALAD BOWLS

EUR 12,00

Caesar salade
Romeinse sla, kip, ei, ansjovis, spek, appels,
parmezaan, Caesardressing en 1 bagel
Grieks salade
Ijsbergsla, rode ui, olijven, tomaat, komkommer, rode wijnazijn,
olijfolie, feta, griekse kruidenmix, groene paprika, maïs en 1 bagel
Italian salade
Parmaham, rucola, gedroogde tomaten, parmezaan, mozarella, olijfolie,
balsamicocrème, sjalot, pijnboompitten en 1 bagel
Nemo salade
IJsbergsla, zalm, appel, munt, gedroogde tomaten, komkommer, sjalot,
olijfolie, zout, peper, citroen en waterkers.

PASTA BOWLS

EUR 12,50

Bowl Holy Salmon
Pasta, zalm, olijfolie, sjalot, zout, peper, citroen, gedroogde tomaten,
komkommer, appel en munt.
Bowl Tok Tok
Pasta, kip, rucola, pijnboompitten, rode pesto, rode ui, mozzarella, olijfolie,
zout en peper.
Bowl Oceania
Pasta, scampi, tomaat, munt, ananas, curry, rode ui, zout, peper en
olijfolie.
Bowl Ola Tuna
Pasta, tonijn, olijfolie, zout, peper, citroen, mayonaise, mosterd, zwarte
olijven, mais, sjalot, tomaat en ei.
Bowl Kalimera
Pasta, olijfolie, rode wijnazijn, zwarte olijven, komkommer, rode
paprika, rode ui, mais, feta, Griekse kruiden, spek, gedroogde tomaten,
zout en peper.

GUILTY PLEASURES

EUR 4,00/STUK

Huisgemaakte chocoladetaart met rode vruchten
Huisgemaakte appel cake

N'JOY

N 'J O Y

Lunch Menu
LUNCHBOXEN

EUR 15,OO

Short & Powerful Lunch
Homemade iced tea, lunchbagel naar keuze en dessert v/h huis
Child Surprise Lunchbox
Homemade iced tea, lunchbagel naar keuze, kindersurprise chocolade ei
met speeltje en een originele bagelkleurplaat

SPECIAL SHARING PLATES

EUR 18,50/ P.P

(MIN. 2 PERS)
Breakfast Sharing Plate
2 onbelegde bagels per persoon, schotelmix van de ontbijtbagels
ingrediënten
Lunch Sharing Plate
2 onbelegde bagels per persoon, schotelmix van de lunchbagels

N'JOY
DRANKENKAART
NON ALCOHOLISCH
VERSE FRUITSAPPEN
250 ML: EUR 4,00
500 ML: EUR 6,50
Sinaasappelsap
Banaan/mango/kiwi
Framboos/meloen
Aardbei
Ananas/gember

HOMEMADE N'JOY ICED TEA
250 ML: EUR 4,00
500 ML: EUR 6,50
Fusie van citroen, sinaasappel en munt

DETOX INFUSED HOMEMADE WATER
250 ML: EUR 4,00
500 ML: EUR 6,50
Water, citroen, gember, munt en sinaasappel

FRISDRANKEN
33 CL: EUR 1,50
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Tonic, Plat/Bruisend water

N 'J O Y

N'JOY

N 'J O Y

DRANKENKAART
ALCOHOLISCH
WIJNEN
PER FLES: EUR 15,00
Rode wijn: "Pierres Blanches" Merlot
Witte wijn: "Pierres Blanches" Chardonnay
Rosé wijn: "Pierres Blanches" Cinsault Pays D'oc

CAVA
PER FLES: EUR 20,00
"Flor De Raïm" Cava Brut

HOMEMADE N'JOY GIN
GLAS: EUR 10,00
FLES: EUR 45,00
Infusie van gember, limoen, citroengras en korianderzaadjes

In samenwerking met
INFUSERS presenteren wij
met trots ons huisgemaakte
N'JOY Gin! Kwalitatief
hoogstaand, authentiek,
verfijnd en vooral ons uniek
verhaal in één fles.

