JUNGLE

espresso
americano
cortado
cappuccino
cappuccino groot
café latte
latte macchiato
flat white
+ shot espresso
+ kokosmelk
+ decaf

2,6
2,6
2,7
2,9
3,9
3,0
3,0
3,5
0,7
0,3
0,3

We maken onze melkkoffie’s met havermelk. We werken niet
met koemelk. Sorry, not sorry.

chai latte
dirty chai latte
golden mylk
blend van o.a. kurkuma, gember & kaneel
red velvet latte
blend van o.a. rode biet, cacao & gember
matcha latte
hojicha latte
geroosterde groene thee, notig & zoet

Neem een kijkje in onze vitrine bij de bar voor al het
zoete lekkers!

wifi wachtwoord: Jungleboomhut1

3,7
4,4
4,0
4,0
4,0
4,0

f***ing fris blend
een mix van frisse kruizemunt en groene
weidekruiden, fris van smaak.

2,9

offline blend
een mooie mix van geurende bloesems en
zoete karwij, zoet van smaak.

2,9

(on)groen blend
lekkere doordrinker met hennep en groene
kruiden, licht en aards van smaak.

2,9

verse thee
munt thee
gember thee

3,1

lekker met een schijfje sinaasappel of citroen!

rood sapje
aardbei, watermeloen, komkommer, munt
groene smoothie
ananas, mango, spinazie, limoen, kokos
bio kokoswater
bio appelsap
bio mangosap

4,5

4,5
3,0
2,8
3,5

bain kombucha jasmijn
kumasi

4,0
4,0

een duurzame frisdrank gemaakt van het
sap van de cacaovrucht

charlie’s sparkling water passion fruit
charlie’s sparkling water lime raspberry
oatly choco, koud

3,0
3,0
2,7

We schenken de siropen van Rozebunker. Zij redden bessen
uit de container, met hun verse kruiden stimuleren ze de
biodiversiteit, ze gebruiken citrusvruchten ‘van kop tot
staart’. Maar bovenal is alles vers, en dat proef je!
Kies je voor plat of bruisend water?

Madame Gember
3,8
een pittige mix van Madame Jeanette, gember & limoen
Gekke Bessen
3,8
bessen van Nederlandse bodem, bramenblad, limoen

Wilde IJsthee
een wilde mix van lokale Nederlandse kruiden!

3,8

(de hele dag te bestellen)
bio kokosyoghurt bowl
huisgemaakte granola, vers tropisch fruit, geroosterde
kokos flakes, gevriesdroogde framboos

9,5

klein ontbijt
vers sapje, kleine yoghurt bowl, snee desembrood met
avocado, huisgemaakte furikake & kiemen

9,9

groot ontbijt
vers sapje, kleine yoghurt bowl, mini cinnamon bun,
snee desembrood met avocado, huisgemaakte furikake
& kiemen en een americano, cappuccino of thee

15,0

scramble plate
spelt desem toast, tofu scramble, gepofte tomaatjes,
champignons, avocado

9,5

lekker met onze huisgemaakte plantaardige zallum (+2,0)

blue ocean bowl
frozen smoothie bowl van mango, banaan & spirulina.
Getopt met onze huisgemaakte granola, vers fruit & kokos

11,5

cinnamon coconut bun
huisgemaakt en dagelijks vers afgebakken dus beperkt
beschikbaar!

4,3

We kiezen zoveel mogelijk voor biologisch. En altijd voor écht en vers.
We maken bijna alles wat je op onze menukaart vindt zelf. Daarnaast
werken wij samen met andere kleine ondernemers, die uitblinken in hun
vak. Zo halen we ons heerlijke spelt desembrood bij Bakker Meelmuts.
Ze bakken ons brood dagelijks vers!

zoet & hartig
11,5
ultieme combinatie: een snee desembrood met pindakaas,
banaan, blauwe bes, maple syrup & kokos en een snee met
avocado, onze huisgemaakte furikake & kiemen

pittige rode curry ‘kip’
9,0
een zachte pita met plantaardige kipstuckjes gemarineerd in
rode curry & kokosmelk. Met koolsla, mango chutney &
koriander
avocado
7,0
een lekkere snee spelt desembrood met avocado, onze
huisgemaakte furikake & kiemen
lekker met onze huisgemaakte, plantaardige ‘zallum’ (+2,0)

cream cheese
7,0
een lekkere snee spelt desembrood met huisgemaakte
plantaardige cream cheese, verse kruiden, komkommerlinten &
chili crunch
lekker met een halve avocado (+1,5)

bio pindakaas
een lekkere sneedesem brood met bio pindakaas,
banaan, blauwe bes, maple syrup & kokosflakes

6,5

lekker met pure chocolade chuncks! (+1,0)

salade
11,5
spelt noodles, witte kool, wortel, rode ui,
komkommerlinten, champignons & taugé. Met een rode
curry kokos dressing, verse koriander & pinda’s.
upgrade met een halve avocado (+1,5)
upgrade met plantaardige kipstuckjes (+3,0)

extra snee desem brood
glutenvrij broodje
halve avocado
plantaardige gerookte ‘zallum’
schaaltje gezouten broad beans

1,3
1,5
1,5
2,0
2,0

