
€ 2,75

€ 2,50 | 3,00

€ 2,75 | 3,25

€ 2,50

€ 2,75

€ 3,00

€ 3,25

€ 3,25

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,00

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,00

€ 0,50

€ 0,25

€ 0,25

€ 3,50

GEMBER 
MUNT 
STERANIJS 
ALLES GEMENGD 

GROENE VINGERS 
Biologische groene thee van Simon Levelt
 
VERGRIJZING
Biologische earl grey van Simon Levelt

THEETESTERON
Gerookte zwarte thee met pittige specerijen

DECOLLETHEE
Groene en zwarte thee, rozenbloesem en 
rozenbittel

NAMASTHEE 
Chai specerijen melange

CABARATHEE 
Rooibos, citroengras en citrusschil

AFTERPARTHEE 
Gember, munt en citroenmelisse

HOPPATHEE  
Yerba Mate en ijzerhard 

€ 3,25

€ 3,50 

€ 3,00

KOUD BAKKIE KOFFIE - koffie met ijsklontjes
IJSKOFFIE - romige ijskoffie met melk
ICED CHAI LATTE 

MARIE STELLA MARIS  - plat | bruisend 

FRITZ-KOLA - regular | light
FRITZ-SPRITZ - citroen | sinaasappel
APPELAERE - 100% fruit: appel | peer | sinaasappel 
THIJSTHEE - appel brandnetel | gember & 
moringa thee | venkel, granaat & frambooos

BUTCHA KOMBUCHA - ginger & kaffir lime | 
hop & grapefruit | rasberrry & magnolia
BUNDABERG GINGER BEER 
GIMBER

€ 3,00

€ 2,75

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,00

€ 3,00

€ 3,75
€ 4,00

€ 4,00

€ 3,00

€ 2,75

€ 2,75

€ 2,75

€ 2,75

BERRY APPLE - frambozen, bosbessen, 
appelsap en verse munt

CREAMY & SMOOTH - frambozen, 
bosbessen, banaan, kokosmelk en 
appelsap

MINTY MANGO - mango, banaan, 
kokosmelk, appelsap en verse munt

POWERFULL PINEAPPLE -
ananas,mango, banaan en kokosmelk

GREEN SUMMER - ananas, mango, 
banaan, amandelmelk en matcha

    S  |  L

GEBAK
Patisserie Nettur is in Brandpunt te vinden, ont-
staan vanuit de passie van Judie Rutten voor het 
maken van heerlijke patisserie producten. 

KOFFIE 
ESPRESSO   
ESPRESSO MACCHIATO  
RISTRETTO 
CORTADO 
CAPPUCCINO  
LATTE MACCHIATO   
FLAT WHITE  

MOCCACHINO 
BEETROOT CAPPUCCINO 
CHAI LATTE 
POWER CHAI LATTE 
KURKUMA LATTE
ANIJS MELK 
MATCHA LATTE 
WARME CHOCOLADE MELK  

EXTRA SHOT - Extra shot espresso
SIROOP - Caramel | hazelnoot
PLANTAARDIG- soya | haver | kokos |
amandel
SLAGROOM

DORSTLESSERS

THEELEUTEN

SMOOTHIES

WARME DRANKJES

€ 0,50

€ 3,25

€ 3,25

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,50 | 4,25

€ 3,50 | 4,25

€ 3,50 | 4,25

€ 3,50 | 4,25

€ 3,50

VEGA/VEGAN/GLUTENARM 
GEBAK  - Wisselend assortiment 
vega/vegan/glutenarm gebak. Vraag 
ons wat er in de vitrine staat!

BROWNIE 
APPELKRUIMEL
WORTELTAART  
ZOMERS GEBAK (wisselend assorti.) € 4,00

€ 3,50 | 4,25



LUNCH

€ 9,75

CROISSANT - Met boter, abrikozen- en cranberry jam
OVERNIGHT OATS (V) - Havermout met appelsap en havermelk, geserveerd met appel en cranberry 
compote
FRAMBOOST (V)(G) - Smoothie bowl van framboos, banaan en kokosmelk geserveerd met kokossnippers, 
muesli, chiazaad en een mix van noten
B-ANANAS (V)(G) - Smoothie bowl van ananas, mango, banaan en kokosmelk geserveerd met kokossnip-
pers, muesli, chiazaad en een mix van noten

€ 6,75

€ 6,75

€ 6,75

TOSTI BLT EXTRA - Tosti van robuust donker brood met roomkaas, bacon, rucola, zongedroogde tomaten 
en cheddarkaas
TOSTI TUNA MELT - Tosti van robuust donker brood met een verse tonijnmix van ui, augurk en sambal 

TOSTI HUMMUS PESTO (V) - Tosti van robuust donker brood met hummus, zongedroogde tomaatjes en 
verse groene pesto

NAAN BACON FIG - Geroosterd naanbrood met vijgencompote, rucola, bacon, geitenkaas, en pijnboompitjes
NAAN HUMMUS CHUTNEY (V)  - Geroosterd naanbrood met hummus, zongedroogde tomaten, rucola 
en een chutney van uien en rozijnen 
NAAN EGGSALAD - Geroosterd naanbrood met eiersalade, tomaten bruchetta en rucola

VOOR DE KLEINE ETERS 
TOSTI (HAM)KAAS - Tosti van wit brood met ham en kaas óf alleen kaas
TOSTI ZOETEKAUW - Tosti van wit brood met nutella en banaan

€ 6,75

€ 6,75

€ 9,75

€ 8,75

TUSSENDOORTJES
PITTIG GROENTE BROODJE - De Groene Bakker ontwikkelt plantaardige broodsnacks met een vulling 
van verschillende groenten, zonder soja, licht pittig (V) 
SAUCIJZENBROODJE - Ambachtelijk gebakken door onze huisbakker Judie

BORRELSNACKS
PORTIE BITTERBALLEN  |  VLEES - Gevuld met draadjesvlees
PORTIE BITTERBALLEN  |  VEGA - Echt lekker! Van de Vegetarische Slager...
PORTIE BIETERBALLEN  |  VEGA - Vegetarische bal gevuld met biet
SAMOSA  CURRY  TRIGONS  |  VEGA - Vegetarische groentensnack in filodeeg
BORRELMIX VAN SNACKS  |  VLEES   ÒF   VEGA 

NAAN BORRELPLANK - Knapperig naanbrood met verschillende dips  

ONTBIJT

€ 3,50

€  5,40 €  9,90

6 stuks     12 stuks

€  5,40 €  9,90

€  9,90€  5,40

€  7,50

€  9,90

vanaf 2p.     €  7,25

€ 3,50
€ 5,75

€ 2,50

  € 4,-

  € 4,-

(V) = Vegan
(G) = Glutenvrij mogelijk

HEB JE EEN ALLERGIE? GEEF HET AAN ONS DOOR!



JUPILER - Blond bier 5,2%
JUPILER 0.0% - Alcoholvrij bier 0% 
    
OEDIPUS | MANNENLIEFDE | saison - 6.0%  
Oedipus Mannenliefde is een frisse en fruitige Saison gebrouwen met Szechuan peper, lemon grass en Sorachi 
Ace hop. Deze ingrediënten zorgen voor een frisse, fruitige smaak met veel citrus. Deze Saison is zeer doordrink-
baar.
     
GEBROUWEN DOOR VROUWEN | BLOESEM BLOND | blond- 6.2%  
Bloesem Blond is een blond bier met vlierbloesem (elderflower). De vlierbloesem zorgt voor een bloemig aroma 
en geeft een frisse afdronk. Het perfecte bier om de bloemetjes mee buiten te zetten.
     
JOPEN | LET THERE BE LIGHT | NEIPA - 3.3%  
Jopen Let There Be Light is een Session New England IPA met veel fruittonen zoals tropisch fruit, grapefruit en 
citrus uit de Amerikaanse hopsoorten.
JOPEN | KLAAGZANG | Blond - 4.5%  
Jopen Klaagzang is een toegankelijk, karaktervol blond bier. De smaak is vol moutig met fruittonen zoals citrus, 
meloen, en perzik. Licht kruidig dankzij het korianderzaad. 
JOPEN | EXTRA STOUT | Stout - 5.5%  
Jopen Extra Stout heeft een gebrande bittere smaak door de geroosterde gerstemout. De droge stout 
wordt qua karakter ook wel de espresso onder de bieren genoemd vanwege deze gebrande bitterheid. Net 
als in koffie en cacao.
JOPEN | MOOIE NEL | IPA - 6.5%  
IPA werd in de tijd van lange zeereizen extra zwaar gebrouwen en extra gehopt zodat het in de koloniën 
gedronken kon worden. Door de Amerikaanse Craft Beer Revolution is de IPA teruggekeerd in Europa. 
Jopen Mooie Nel IPA heeft een fruitige hopsmaak en veel bitterheid door de Amerikaanse hop.
JOPEN | HOP ZIJ MET ONS | Glutenvrije IPA - 6.0%  
Jopen heeft de eerste Nederlandse glutenvrije IPA op de markt gebracht. Jopen Hop Zij Met Ons is een 
IPA gebrouwen met de hopsoort Mosaic. Een uitgesproken mix van tropische vruchten en citrusfruit.

WIT - Frisse blend van Chenin Blanc en Sauvignon Blanc
ROOD - Een kruidige wijn van 100% Shiraz 

€ 4,00

€ 4,00

€ 2,75

€ 2,75

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

WITTE ANKER  | HOPWIT | witbier - 5.5%  
De Hopwit is een klassiek ongefilterd wit bier met veel smaak. De combinatie van klassieke Duitse hop en 
 moderne Amerikaanse hop resulteren in een aangenaam fris aroma. De smaak van het bier is fruitig met een 
licht bittere afdronk.
  
FRONTAAL | BULLDOG | IPA - 6.0%  
Een zwaar gehopte Amerikaanse IPA waar bakken hop in zijn gedumpt. Daarnaast is dit bier ook nog eens 
keihard gedryhopt met vier verschillende Amerikaanse hopen. F*ck yeah, ‘Murica!
FRONTAAL |  RHODESIAN | American Barleywine - 11.3%  
Rhodesian is een Amerikaanse barleywine. Met een alcoholpercentage van 11.3% is het een zware rakker waar je 
wel even voor moet gaan zitten. Maar dan heb je ook wat: geniet van dit  vloeibare goud!
     
BLIKSEM | BLITZ | Hefeweizen - 6.66%  
Een alles behalve traditionele Weizen, met een mooie volle smaak. Dit bier heeft een ongekend hoparoma voor een 
Weizen. Met Duitse Cascade en Amerikaanse Citra hop. Denk aan frisse hoppige bitterheid en citrus. Hey Ho Let’s Go!
BLIKSEM | HEMELVUUR | Tripel - 9.0%  
Thunderstruck, yeah, yeah, yeah! Dit goudblonde bier heeft alle clichés van een klassieke tripel, maar dan met de 
lading van een bliksemschicht. Alsof er een duiveltje over je tong plast.
BLIKSEM | BLACK SABBATH | Quadruppel - 10.0%  
“Big black shape with eyes of fire” zingt Ozzy in het lied Black Sabbath. En we nemen aan dat hij aan dit bier 
dacht. Het is een quadrupel gebrouwen met ahornsiroop. Pikzwart, sterk, onheilspellend en complex, maar 
gevaarlijk doordrinkbaar

BREDASE BIEREN
€ 4,50

€ 4,50

€ 5,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

NO HOUSE WINE

OVERIGE BIEREN



HOE MOEST DAT OOK ALWEER? 
Ben je na al deze maanden in lockdown vergeten hoe je een gesprek moet hebben, of heb je zo weinig gedaan dat je geen 
wilde verhalen en avonturen kan delen? Hieronder wat vragen die je misschien helpen met het gesprek op start te brengen...

Je hebt een etentje met een kloon van jezelf, zou je 
jezelf amuseren?

Als jij de president van Nederland zou zijn, wat zou je 
dan veranderen?

Wat zou je doen als je voor een dag van gender kan 
wisselen?

Wat staat bovenaan jouw bucketlist?

Ik bel je op, het is 03.00 uur ’s nachts en ik vraag je 
om me te helpen een lijk te verstoppen. Wat doe je?

Als je de mogelijkheid hebt om met dieren te praten, 
wat zou je dan vragen?

Wie is de meest bewonderingswaardige persoon ooit 
en waarom?

Als je de gedachten van mensen zou kunnen lezen, wat 
zou je dan het meeste verbazen?

Wat vind je het allermooiste aan jezelf?

Geef de persoon tegenover je een complimentje.

Als jouw leven verfilmd zou worden, welke gebeurtenis 
komt er dan zeker in terug?

Als je een superkracht zou hebben, welke superkracht 
zou je dan willen?

Je mag een artiest tot leven wekken, wie zou dit zijn en 
waarom deze persoon?

Tijdreizen naar het verleden of naar de toekomst? 
Waarom?

SOCIAAL DOEN

KOFFIEPUNT || WINKELPUNT                    LASERPUNT || VERGADERPUNT




