KOFFIE – Vers gebrande koffie van Locals

THEE

Espresso enkel of dubbel

2.25 / 3.25

Clipper Thee
Verschillende soorten, zie theedoos

2.50

Zwarte koffie klein of groot

2.50 / 3.50
Verse Munt / Citroen / Gember
Combineren mogelijk

3.50

Flat White
3.65
Een sterk espressoshot met warme melk en
schuim

Honing

0.50

Latte
3.50
Een grote kop warme melk met een espressoshot

Vers geperst sinaasappelsap

3.95

Appelsap / Perensap

3.50

Cappuccino

2.75 / 3.75

Latte Macchiato
3.50
Warme koffie en melk met een heerlijk laagje
melkschuim
Espresso Macchiato / Cortado
2.50
Espressoshot met melkschuim of warme melk
Iced Latte
3.95
IJskoude melk en ijsklontjes met een dubbel shot
espresso
Affogato
3.95
Dubbele espresso met een bol vanilleroomijs
Callebaut Warme Chocolademelk
Wit of puur. Met slagroom +0.50

3.95

Soja / Havermelk / Decaf 0.30

SAP

FRIS
HOMEBREW
Dagelijks wisselend aanbod huisgemaakte
natuurlijk gefermenteerde frisdranken - zie het
specialsbord
LEMONAID
Limoen, Bloedsinaasappel, Passievrucht

3.75

ChariTea Ice Tea
Rooibos of Groen

3.75

Coca Cola / Cola Light

2.90

Chocomel

3.50

Earth Water rood / blauw

3.50

Milkshake of the day
5.50
Dagelijks wisselende milkshakes, vraag naar de
smaak van vandaag

BROODJES

SALADES ENZO

BLT
9.95
Huisgemaakt spek, veldsla, tomaat en huisgemaakte
mayo, op vers huisgemaakt zuurdesembrood

Niçoise
14.95
Groene bindsla met frisse dressing, “slow cooked”
63°c ei, ansjovis, Ortiz Bonito tonijn, komkommer,
sperziebonen, geroosterde cherrytomaatjes,
tuinkruiden en Taggiasche olijven. Geserveerd met
toast en gezouten boter

Smashed Avocado (V)
Op zuurdesemtoast met een zachtgekookt ei,
geroosterde tomaat, erwtjes en zaden
-

8.95

Met bacon + 2.50
Met crispy pastrami + 2.50

Reuben
11.95
Huisgemaakte varkenspastrami op gegrild rogge
donker zuurdesem met boeren belegen kaas,
huisgemaakte zuurkool & Russian Dressing
Bacon Cheeseburger
11.95
160g runderhamburger, boeren belegen kaas,
huisgemaakt: spek, tomatenchutney, augurk, mosterd
& ketchup op een briochebroodje
Broodje “Gezond”
12.95
Huisgemaakte ham, boeren belegen kaas, geroosterde
tomaat, huisgemaakte eiersalade, sla, augurk en
citroenmayonaise op een zonnebloempit brioche
pistolet
Philly Cheesesteak Sub
13,95
Sub broodje met laagjes warme gesneden biefstuk,
gesmolten boeren belegen kaas, paprika, ui en
huisgemaakte hotsauce, geserveerd met gepickelde
jalapeño pepers & Cheesesteak saus

ALLERGENENINFORMATIE
Al het brood op de kaart is gemaakt van graan dat gluten bevat
(tarwe, rogge, haver, spelt)
Verder maken we zo veel mogelijk producten in huis en deze
zijn niet geschikt voor mensen met allergieën voor de volgende
producten (door een hoger risico van kruisbesmetting):
ei, pinda, noten (amandelen, hazelnoten, walnoten), soja, melk
(lactose), mosterd, sesamzaad
Onze producten zijn niet geschikt voor veganisten
Voor allergeneninformatie over specifieke gerechten kunt u zich
wenden tot het personeel

Classic Caesar
13.95
Knapperige Romaine sla met ons eigen recept Caesar
saus, huisgemaakt spek, zachtgekookt ei en
geschaafde brokkelkaas. Geserveerd met toast en
boter
Huisgemarineerde Verse Geitenkaas (V)
13.95
Op zuurdesemtoast met waterkers, gezouten rode ui
en Pedro Ximénez sherry-azijndressing
Sardines on Toast
12.95
Ortiz Millesime Vintage sardines op zuurdesemtoast
met platte peterselie, huisgemaakte mosterd en
augurk

SIDES
Oeuf Mayonnaise
7.95
Twee halfzachte eitjes met citroen-appelcider mayo,
bacon en dragon. Geserveerd met toast
Beef Tataki
8.50
Dungesneden aangebraden biefstuk met crispy chili
olie, huisgemaakte Ponzu, Tomaso barrel aged
sojasaus en sesam
Pâtétje
Huisgemaakte pâté de campagne met toast,
huisgemaakte mosterd en pickles

8.50

Dagelijkse Specials: zie specialsbord of Instagram
@pigandrye

