Tussendoor

prijzen per persoon en incl. btw

Gezond en lekker
Verse smoothie; keuze uit: ananas-passievrucht, Griekse yoghurt met bosbessen
of sinaasappel-limoen

€ 4,75

Salad shaker met quinoa, zadenmix, little gem en geroosterde paprika

€ 4,95

Assortiment crudités en chips van groenten met saus om te dippen

€ 5,50

Energy break: diverse energy bars, handfruit en energy drinks

€ 6,95

Healthy break: kleine smoothie, vers fruit in een glaasje, jus d’orange en
apple crumble

€ 8,50

Wereldbreak 17.00 uur
Mexicaanse burrito: ingevouwen tortilla met vulling van onder andere
paprika, tomaat en aubergine
Turkse pizza met tomaat en komkommer
Noodlebox: Japanse ramen met zoetzure kip en wakame

€ 10,50

incl. een consumptie

Quiche met spinazie en geitenkaas

Wist u dat ...

... wij met streek- en biologische producten werken?
... wij een werelds assortiment bieren hebben?
... allergeneninformatie op aanvraag beschikbaar is?
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Frisdranken

prijs per persoon en incl. btw

Frisdrankarrangement
Geniet een dagdeel onbeperkt van ons assortiment frisdranken: biologische en
gezonde dranken, smoothies, vruchtensappen en reguliere frisdranken als cola,
cola light, sinas, sprite en bitter lemon. Een greep uit ons assortiment:

€ 6,00
mySmoothie

Een 100% natuurlijke en biologische smoothie, gemaakt van verschillende
soorten plukvers fruit. Hele stukken fruit worden in grote blenders gepureerd
tot een overheerlijke MySmoothie. Een heerlijk alledaags tussendoortje vol
vitamines. Smaak: ananas.

Feel Good fruitsap
Een sapje met 100% natuurlijke ingredienten en meer dan 60% puur sap. Een
gezonde en natuurlijke bron van verfrissing. Elk flesje bevat eenvijfde van de
dagelijkse behoefte aan vitamine C. Smaak: sinaasappel en mango.

CanadianBlue
Een stijlvolle biologische bessendrank boordevol gezonde vitaminen en gemaakt
van de beste Canadese blueberry’s. Aan deze bes wordt een gunstig effect op
het geheugen toegeschreven. Een verfrissend tussendoortje gemaakt van puur
sap.

Berry White
Sprankelend bronwater gemixt in de smaken citroen, gember en acaïbes. Het
is 100% natuurlijk en biologisch, bevat weinig calorieën en er zijn geen suikers
aan toegevoegd. U steunt hiermee de Berry White Foundation: zij ondersteunen
wereldwijd projecten om scholing voor kansarme kinderen te verbeteren.

Noa
Noa Relaxation Drink: Een hip drankje op basis van natuurlijke en biologische
kruiden die stress verminderen en concentratie verhogen. Smaak: wilde
vlierbloesem en rabarber.
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