We hebben héél veel lekkere dingen voor jou op de kaart
staan. We nodigen je graag uit om eens iets te proberen
wat je nog nooit geproefd hebt. Maar je bestelt natuurlijk
ook ‘gewoon’ een sneetje jam of pindakaas!

ontbijt bordje

8,0

vers sapje, kleine yoghurt bowl, sneetje pindakaas
& vers fruit

golden oats (te bestellen tot 11:30)

6,0

huisgemaakte havermoutpap op smaak gebracht met
kurkuma, kaneel & maple syrup. Getopt met perencompote
& banaan

french toast (te bestellen tot 11:30)

6,5

met aardbeien jam & kaneelsuiker

mini cinnamonbun met kokos

2,8

gewoon een sneetje..
.. bio jam
.. bio pindakaas
.. avocado

4,0
4,0
4,0

bordje tropisch fruit

5,0

stukje fruit (net wat er ligt)

1,0

5th season zakje gevriesdroogd fruit
mango framboos óf blauwe bes banaan

1,75

KIDS
MENU

LEUK DAT JE ER BENT!
Wat gezellig dat jij lekker wat komt eten & drinken, en
fijn komt spelen in de boomhut! Om het voor alle
kindjes, papa’s en mama’s en andere lieve gasten fijn te
houden, zijn er een aantal huisregels waar iedereen zich
aan houdt. Lees ze maar een samen door:

Baby’s onder de 1 mogen hun eigen eten nuttigen. Kindjes
boven de 1 bestellen van de kaart

Speciaal voor jou serveren we onze lekkerste drankjes
ook in een kids size. Kijk maar eens wat jij lekker vindt!

babyccino
red velvet latte
golden mylk

1,5
2,5
2,5

bio appelsap
bio mangosap
vers sapje

2,3
2,5
3,4

chai latte
warme choco

2,5
2,5

Spelen gebeurt in de boomhut. Dit is het veiligst voor
iedereen. We lopen rond met warme drankjes! Aan tafel
mag er worden gekleurd of lezen we boekjes
We gebruiken zachte stemmen en lopen met rustige
voetjes
Papa en mama zorgen er voor dat ze te alle tijde zicht
hebben op jou

van het moment

Jij mag boven in de boomhut spelen wanneer jij 3+ bent én
veilig zelfstandig op de trap kunt klimmen

Binnen spelen we met binnenspeelgoed, buiten spelen we
met buitenspeelgoed zoals zand & schelpjes
Eten en drinken doen we aan tafel

Als je boven speelt, mogen de schoenen in de onderste
vakjes van de trapkast

ijsthee
gekke bessen
kannetje limo, 1 liter

2,5
2,5
9,0

oatly chocolademelk
kombucha

2,2
2,8

