
Broodje kaas   
Belegd met jong belegen kaas.
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Broodje tonijn
Belegd met tonijn, ansjovis, sla, 
olijven, uien, peper, mayo, ei, 
augurk

Broodje tonijn/kaas
Belegd met tonijn, kaas, an-
sjovis, sla, olijven, uien, peper, 
mayo, augurk, ei.

Broodje extra
Belegd met kaas, salami, 
ansjovis, augurk, peper, 
zongedroogde tomaten, ei.

Broodje humus
Belegd met humus, augurk, 
tomaten, pepers, olijven, 
komijn en chiliflakes, olijfolie.Broodje ei

Belegd met mayonaise, ei 
en komijn.

Broodje mozzarella
Belegd met mozzarella, 
pesto, tomaat, zongedroogde 
tomaten.

Broodje Humus kip
Belegd met humus, gebakken 
kip, augurk, tomaten, pepers, 
olijven, komijn en chiliflakes, 
olijfolie.

Broodje gezond
Belegd met kaas, tomaat, 
komkommer, sla, mayo en ei.

Broodje fetakaas
Belegd met Turkse fetakaas, 
tomaten, komkommer, sla, 
olijven, pepers, sla.

Broodje kruidenkaas
Belegd met kruidenkaas, 
sla, komkommer.

Broodje aubergine
Belegd met geroosterde 
auberginepuree, geroosterde 
paprika, tomaten, uien, 
granaatappelsaus.

Broodje aubergine kip
Belegd met geroosterde
auberginepuree, gebakken kip 
geroosterde paprika, tomaten, 
uien, granaatappelsaus.

Broodje kip pinda
Belegd met gebakken kip, 
komkommer, uien, augurk, 
pepers saus van pinda.

Broodje kip
Belegd met gebakken kip, sla, 
mayo, komkommer, augurk, 
zongedroogde tomaten, 
Andalouse saus.
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Walnut & Honey
Wafel belegd met walnoten, 
imkerhoning, kaymak (room).

Cherry
Wafel belegd met warme 
kersen, stukjes chocolade en 
slagroom.

Nutella
Wafel belegd met Nutella en
slagroom.

Nutella & aardbei
Wafel belegd met Nutella, 
aarbeien en slagroom.

Granola kokos kers

Granola appel rozijn

Granola hazelnoot 
banaan

Banana & strawberry
Wafel belegd met banaan, 
aardbeien, chocoladesaus en 
slagroom.

Fruit
Wafel belegd met kiwi,aardbei-
en, slagroom en 
chocoladesaus.

Caramel 
Wafel belegd met caramel, 
noten, roomijs.

Choclate Heaven
Wafel belegd met 3 soorten 
chocolade, mini brownies, 
vanille-ijs, slagroom, 
chocoladesaus.

Extra topping

Strawberry
Wafel belegd met verse 
aardbeien, verse huisgemaakte 
aardbeienjam, red fruit 
topping, slagroom, pistache.

W A F E L S G R A N O L A
Verse wafels met 
verschillende toppings.

Luxe granola gezoet 
met appelsap in 3 
varianten geserveerd 
met naar keuze Griekse 
yoghurt of plantaardige 
yoghurt, met een top-
ping van imkerhoning 
of Maple Syrup en fruit 
van het seizoen.
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