dranken
koffie

sap/fris

Espresso		
2
Dubbele espresso
2.75
Americano
2
Cappuccino
2.5
Flat white
3
Latte macchiato
3
Extra shot espresso?
+ 0.75

Appel
Appel-vlierbes
Appel-cranberry
Verse sinaasappel
Mix van citrus

thee

2.75

Verse munt
Verse gember

smoothie
anders

3.5

Warme chocolade
Chai latte
Matcha latte
Kurkuma latte
Extra shot espresso?

+ 0.75

Gebrouwen/0%
Kombucha
Naturel/wisselende smaak
Gingerbeer
Pils
Ipa
Leffe blond
Weihenstephaner
hefeweizen (0,5 liter)

mocktails
Gin tonic
Cranberry cinnamon
Mojito

3.5
4
3.75
4
4
5

6.5

4
4

Limonades van
3.5
Framboos - Laos
IJsthee
Vlierbloesem
Gember - Madame Jeanette
Citrus - Basilicum
Keuze uit plat of bruis
Mineraalwater plat of bruis
Klein
Groot

Essentials tea
Groen Jasmijn Buchu Detox
Inner health Earl grey
Just relax Lemon ginger

2.75

2.5
5
5.5

Rode detox
Tomaat, wortel, bleekselderij,
peper
Groene energie
Boerenkool, ananas, chiazaad,
banaan
Gele vitamines
Ananas, komkommer, citrus,
dadels
Roze antioxidanten
Cashewnoten, frambozen,
gojibessen, limoen
Blauwe proteïne
Amandelen, blauwe bessen,
havervlokken, proteïne poeder

Shot
Gember
Gember-citroen-kurkuma
Citroen-spirulina
Tarwegras
Shots komen uit de slowjuicer

Heb je specifieke vragen en/of dieetwensen, laat het ons weten.

2.5

diner
om mee te beginnen
Mais jalapeño beignets
Met koriander pesto
5
3 stuks
6 stuks
9
“Kaasfondue”
9.5
Met crudite, nacho’s, brood en
Jalapeño kaas dip
Ook te bestellen als hoofdgerecht +6.5
Soep
5.5
Broodplank
6
De Bindi plank
8
Van alles wat, we kijken wel effe.
Te bestellen vanaf 2 personen,
prijs is per persoon

11.5
+4.5

Gele thaise curry
Met rijst en platbrood

16

Bindi burger
Wisselende burger op brood
van Broodmakers Elsenburg
en Sebastiani geserveerd met
aardappels, salade en mayo.

16

Salades
Linzen en aubergine
Met rozijnen, amandel,
gepickelde bloemkool en
boerenkool
Venkel en gepofte boekweit
Met granaat appel, zonnebloem
pitten en sinaasappel

16

Tzaziki
met gepickelde bloemkool,
ijsbergsla en tomaat (koud)
Tex - Mex
met vegan gehakt, mole,
tomaat, bonen, mais en
guacamole (warm)
Paddenstoelen
met olijventapenade en spinazie
(warm)
geserveerd met aardappels,
salade en mayo

bowl

hoofdgerechten
Pasta aglio e olio
gebakken champignons,
spinazie en gepofte tomaatjes

wrap

(koud gerecht)

14

Tofu bowl
Met gemarineerde tofu
wilde rijst, zeewier, edamame,
komkommer, wasabi pinda’s en
gember-soja dressing
Falafel
met ijsberg sla, olijven, gepofte
tomaatjes, bloemkool en tzaziki
Zoete aardappel
Met linzen, rucola, venkel,
paddenstoelen, kool en aioli

14

dessert
Chocolade mousse
Met rood fruit en sorbetijs
Scroppino
Lava cake
Met limoen - kokos ijs
Of iets zoets uit de vitrine?

8
7.5
8

