
SWEETY 

CRUNCHY 

Speculoospasta, appel 
en bresiliennecrunch

HOLY HONEY 

Ontbijtbowls

Menu

Roerei, zalm, citroensap, tomaat en
sjalot

CRISPY BACON

Roerei, spek en tomaat 

CRISPY SALMON

€8.50

Nutella of vegan chocoladepasta, 
banaan, aardbei en walnoten

CHOCOLICIOUS 

Ontbijtbagels 

Aardbeienconfituur, aardbei,
banaan, witte chocolade (behalve bij vegan) 
en muntblaadjes

Philadelphia, peper, radijs, 
peer, preischeut en honing

FRUIT BOWL

Vers fruit, munt en honing

GRANOLA BOWL

Sojayoghurt natuur, vers fruit en
huisgemaakte granola

Classic breakfast
Verse smoothie/fruitsap of warme koffie,
verse mini  fruit bowl en een ontbijtbagel

naar keuze 

Extra's 
Croissant
Extra natuur/multigraan bagel met boter
Extra zoet beleg (nutella, confituur of speculaaspasta)

 

All day brunch

Formules

Ideaal als extraatje om te delen! 

Topper

Voorbeeldige kinderen
Halve zoete bagel naar keuze

 & verse smoothie/fruitsap
 

Vegetarisch mogelijk

Vegan mogelijk

Gelieve bij de bestelling de 
eventuele allergieën/voorkeuren 
door te geven

 €9.00

€8.50

 €8,50

€8,00

 €8,00

 €8.50

€9.50

CHOCOLATE BOWL

Sojayoghurt natuur, vers fruit en
melkchocoladevlokken

€9.00

(Suppl. €0.50 voor Crispy Salmon) 

€17,50 P.P

King breakfast 
Verse smoothie/fruitsap, warme koffie, mini
granola bowl, croissant, ontbijtbagel naar

keuze, confituur en boter
 
 

€22,50 P.P

Deluxe breakfast 

2x vers geperste fruitsap, 2x cava glas, 
2x croissant, 2x zoet beleg, 2x ontbijtbagel
naar keuze, 1x mini fruit bowl en een mini

granola bowl voor 2 personen
 
 

€54,00 
/2 PERS 

 
Klassieke roerei

 roerei met spek, ui en tomaat 
OF

Aziatische roerei 
roerei met rode ui, paprika mix, tomaat,

vissaus, sesamolie en soyasaus
OF

Hesp & Roll roerei
roerei met hesp, cheddarkaas en ui

OF
Oceania roerei

roerei met zalm, citroensap, tomaat en
sjalot

 

Zoute zonde  

€1.70
€2.50
€0.70

€9.00 P.P

€8.50 

€8.50 

€8.50 

€9.00



KIES JOUW BIJGERECHT:  €4,00

Slaatje van het huis 
Nacho's met rode ui, salsasaus 
& jalopeños

N'JOY

LET'S TOK 

SAY CHEESE

HOLY SALMON
Guacamole of Philadelphia, kwaliteitsvolle
zalm, sjalot, komkommer, citroensap, peper,
preischeut en tomaatregendruppels 

Topper
€9,50

MAFIOSO 

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

€12,00
 

Huisgemaakte tonijnsalade, perzik,
preischeut en ei

OLA TUNA

Philadelphia, parmaham, sjalot, rucola,
truffelolie, parmezaan, balsamicocrème en
tomaatregendruppels 

VIVA LA PARMA

ALOHA 
Rode pesto, parmaham, zwarte olijven,
gedroogde tomaten, mozzarella, rucola,
balsamicocrème en gegrilde chorizo

BOLLIE 
Huisgemaakte balletje, cocktailsaus, sweet
relish, tomaat, ijsbergsla, crispy onions en
cheddarkaas 

€9,00

€9.00

€9.50

€9.50

€9.50
 

Klassieke bagels

AMERICAIN
Bagel met préparé van de chef

"You are the creamcheese to my bagel"

€4.50

Bagel met mayonaise, hesp en kaas

HESP & KAAS

Bagel met kip curry salade

KIP CURRY

BALLEKE ANDALOUSE
Bagel met andalouse en huisgemaakte
balleke

€4.50

€4.50

€4,50

SUPPLEMENTEN: €0.20/ITEM
Multigraan bagel
Komkommer
Salade
Tomaat
Rode ui/ witte ui
Maïs
Ananas

Lunchbagels

Lunchdeal

€16.50 Lunchbagel naar keuze
 (behalve Mafioso & N'JOY), Homemade iced tea
 & dessert van het huis 

Kip met Mexicaanse kruiden,
guacamole, rode paprika, rode ui,
maïs, Tabasco, nachos en kaassaus

MAYA 

Vegan nuggets, guacamole (vegan) of
Philadelphia, rode ui, gedroogde
tomaten, avocado, Tabasco en
preischeut

Vegan nuggets, guacamole (vegan) of
Ceasardressing, rode ui, radijs,
komkommer en preischeut 

Vijgentapenade, brie, appel, honing,
preischeut en walnoot

BOUDINOS 

Honingdressing, witte pens, rucola,
gekarameliseerde appel en rode ui

Favoriet van de chef!!

€9.50

€11.00

€9.50

€9,00

€9.50

HOLY SMOKE

Philadelphia, kip teriyaki, jalopeños,
ijsbergsla en sweet relish

€9.50

HEALTHY

Guacamole, tomaat, kip, roerei,
pijnboompitten en rucola

€9.50



Burger bagels 

Geserveerd met een fris slaatje en crispy onions.
Extra nacho bowl met salsasaus, rode ui en jalopeños? + €4,00

Instagood!!
Speciale rookeffect? €3,00 extra!

SMOKEY

100 % angus beef, barbecuesaus, tomaat,
cheddar, ijsbergsla, sweet relish,
gekarameliseerde ui, spek en spiegelei

€15.50
 

TRUFFEL- KNUFFEL

CHEESY

100 % angus beef, truffel-mayonaise
dressing, gekarameliseerde ui, spek en
rucola

100 % angus beef, honingdressing,
gesmolten brie, rucola, spek,
gekarameliseerde appel en rode ui

Love at
 first bu

rger 

€15.50
 
 

€15.50
 
 

Salad bowls

Skip the diet, just eat healthy.

Yummy!

Soep
Verse soep van de week €3.50/ TAS

€5.00/ BOWL

GRIEKS

NEMO 

Ijsbergsla, kip, parmezaan, ei,
tomaatregendruppels, appel en
overheerlijke ceasardressing 

ITALIAN 
Rucola, parmaham, sjalot, parmezaan,
gedroogde tomaten, pijnboompitten,
olijfolie, balsamicocreme en mozarella 

CAESAR A LA N'JOY 

Ijsbergsla, zalm, sjalot, komkommer, appel,
citroensap, munt en gedroogde tomaten

Ijsbergsla, groene paprika, feta (behalve bij
vegan optie), komkommer, maïs, rode ui,
zwarte olijven mediterraanse kruiden, rode
wijn azijn en olijfolie

Geserveerd met een onbelegde natuur bagel & boter
Suppl. van €0,20 voor een multigraan bagel 

€14.00

Pasta bowls

KALIMERA 

HOLY SALMON
Pasta, zalm, komkommer,  gedroogde
tomaten, appels, sjalot, munt en citroensap

TOK TOK 

Pasta, rode pesto, pijnboompitten, rode ui
en kip

Pasta, mediterraanse kruiden, gedroogde
tomaten, groene paprika, feta, komkommer,
zwarte olijven, mais, spek, rode ui, rode wijn
azijn en olijfolie

. €12.50

Dessert
Psssst! Wij zijn gekend voor onze heerlijke huisgemaakte
chocoladetaart. Try it, to believe. 

VEGAN BANANENBROOD

CHOCOLADETAART

CHEESECAKE 

Kaastaart op een bodem van krokant
kruimeldeeg

FEUILLETE AUX POMMES

Bladerdeeggebakje met in boter gebakken
appelpartjes, abrikozengelei en gepofte
rijstkrokantjes warm geserveerd!

AMERICAN PANCAKES
PIRAMIDE

American pancakes banana spelt piramide
met aardbei, banaan en topping naar keuze:
hazelnootdressing of honing

€4.50

€6.00

€5.50

€4.50

€9.50

OLA TUNA

Pasta, tonijn, olijfolie, zout, peper, citroen,
mayonaise, mosterd, zwarte olijven, mais,
sjalot, tomaat en ei



Drinks

Softs                          

Alcoholic drinks

HOMEMADE ICED TEA

Banaan, mango en kiwi
Framboos en meloen
Ananas en gember 

COCA COLA 20 CL
COCA COLA ZERO 20 CL
FANTA
SPA PLAT 25 CL
SPA BRUIS 25 CL

MAGIC MORNINGS

MIMOSA 

Vers geperste fruitsap met cava

CAVA "CLOS AMADOR BRUT"

WITTE WIJN 

RODE WIJN

ROSÉ 

Homemade alcoholic drinks

Thee Menu

Hot Drinks
ESPRESSO
DOUBLE ESPRESSO
LUNGO 
CAPPUCCINO
LATTE MACCHIATO

Een gewone koffie 
 50% gestoomde melk & 50% koffie 

 65% gestoomde melk & 35% koffie  
VERSE CITROEN, GEMBER & HONING THEE
VERSE MUNTTHEE

Sinaasappel-mandarijnsmaak

EXOTIC SUMMER
Frambozen vanille smaak

KAMILLE BLOESEMS
Natuurlijke kamille bloesems

LA VIE EN ROSE
Een blend van groene en witte thee

VERS GEPERST SINAASAPPELSAP 

Homemade soft drinks

SMOOTHIE 

Citroen, sinaasappel en munt  

DETOX WATER 

Water, gember, citroen, sinaasappel
en munt

Topper

A healthy outside starts from the inside

€2.20
€2.20
€2.30

€2.00
€2.00

€8,00

€7.00

€4.50/17.50

€4.50/17.50

€4.50/17.50

€4.50

€4.50

€4.50/GLAS
€12.00/ LITER

€4.50/GLAS
 

€2.50
€3.80
€2.80

€3,50
€4.50
€4.50

€3.50

€12.00/LITER

€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

Pppssst! Onze specialiteit is onze huisgemaakte gin op basis
van een infusie van gember, limoen, citroengras en
korianderzaadjes. 

GIN N'JOY

Ginger beer, citroen, sinaasappelschijf en
jeneverbessen

COCKTAIL N'JOY
Huisgemaakte gin, ananas en gember

€12.00

€10.00


