Thee

verse munt
verse gember

&

munt

met vers gembersap en plakjes gember

groen
groen-jasmijn
earl grey
detox
ceylon
rooibos-honing
kamille
chai thee
fruit thee

Dranken
Koffie

ristretto
espresso
dubbele espresso
espresso macchiato
cortado

Verse sap

verse jus s / l
karnejus

cappuccino
cappuccino xl
latte macchiato 3
mochaccino 4
dirty chai
salty caramel mocha

groene detox smoothie
zomer smoothie

5

(+ 1)

met siroop

Romige ijskoffie
hazelnut & coconut

Warme drank
warme choco 3
chai latte
salty caramel chocolate
golden latte
minty matcha kokos latte

Koude drank

homemade
&
bitters lemonade
homemade
chaudfontaine rood / blauw
chaudfontaine rood / blauw xl
fuze tea green
coca-cola / zero
tonic / ginger ale
rivella
appelsap
ginger beer
karnemelk / melk

Alcoholvrij
heineken 0.0 van de tap
4

gin-tonic 6

met verse munt en framboosjes

L JMEET
DECE
AFOTO
FRES

#

Homemade sweets

All day breakfast
eggs benedict
twee zacht gepocheerde eitjes

framboos coulis 4

jonge bladSpinazie en een romige
hollandaise saus 10

salted caramel slice
een stevige crumble met daartussen
een laag caramel zeezout

bacon of crispy prosciutto in plaats van zalm? Dat kan!

banana bread (lv)
smeuïge cake van banaan met
een vleugje kaneel

geweekte chiazaadjes in kokosmelk met
mango en verse aardbeitjes 7

ook heerlijk onder de grill met roomboter

zomerse chiapudding

smoothiebowl

(gv + lv)

ïge cake
kokosyoghurt en vers zomerfruit 9

zonder toegevoegde suikers

roomkaas topping en walnoten 4
biologische appeltaart
van Brood op de plank 4
smeuïge creamcheese brownie (gv)
van donkere belgische chocolade
en een vleugje room
choco-noten slice
voor de echte chocolate lovers 4

genoten van onze crunchy granola? Neem
een zakje (400 gr.) mee voor thuis!

en vanille mascarpone

gegrilde tomaat en champignons
lekker met bacon +2

totally guilt-free!

ijskoud met stukjes bastogne

en toast
3-egg omelet
op toast met eigen keuze uit drie vullingen.

gedipt in een dikke laag pure belgische
chocolade en bestrooid met gekleurde
spikkels of nootjes 3

wat als wij voor jou kiezen?
soorten zoetigheden een stukje 7

avocado 9

extra vulling +1

More than breakfast
+1,5

BLT
op een knapperige meergranenbol
8

zalm
op een knapperige meergranenbol

gamba salade
gehakte amandelen en een romige
yoghurt-mango dressing
halloumi salade
prosciutto ham en balsamico creme
vietnamese summer rolls

en citroen-dille mayonaise 9
groente quesadilla

en gesmolten kaas
geserveerd met kleine salade en avocadowaaier

megatosti

koriander en rijstnoodles
met een oosterse dipsaus

en een oosterse dressing 7
verse soep (altijd vegan)
homemade van groenten van
6

(mais of meergranen)

oosterse superfood salade

Onze picknickboxen
alleen of met een groep?
via de website een ontbijt- of lunch picknicktas.

onze lekkerste hartige en zoete gerechten
in ‘t klein, met natuurlijk een heleboel
soorten thee

High Tea

Indien speciale dieet wensen +2,5

22,5 pp

graag reserveren, ten minste 1 dag van
tevoren!
ook to go!

Kids

ranja
appelsap / fristi
chocolademelk

en poedersuiker
kaas

Informatie

in deze roerige tijden zijn we blij dat jullie
naar Fresca mogen blijven komen!
Juist nu moeten we nog steeds rekening

je handen en betaal bij voorkeur met pin.

met zomers fruit en maple siroop

Een hele taart of slice meenemen is
mogelijk
Homemade
wij maken zoveel mogelijk zelf en we
gebruiken hierbij het liefst eerlijke en
verantwoorde producten uit de buurt.
bereid. Hierdoor kan het voorkomen dat
een gerecht een keer niet voorradig is. Ons
biologisch brood is van Brood op de Plank
en wordt iedere dag door een medewerker
gebracht.

To go
alles op de kaart kun je meenemen.
Geen zin of tijd om te koken en toch iets
hartige
gerechten zijn super handig
mee te nemen!

High Tea op locatie
dit doen we graag!
Vanaf 12 personen verzorgen wij onze high
tea op locatie die jij wenst.
Informeer naar de mogelijkheden.

van Broeckhuysenstraat 16 | 6511 PJ
| 024 3240278

