
espresso 2.6

dubbele espresso 3.6

americano 3

zwart

maak het... 

vegan 0
sterker 1

cortado 2.8

cappuccino 3

flat white 3.9

latte 3.5

mocha 4

wit

iced americano 3.5

iced white 4.2

espresso + tonic 4.2

espresso + ginger 4.2

espresso + bloodorange 

4.2

kouwe koffie

koffie geen koffie

groen/wit/oolong/

zwart/kamille 3

munt 3.2

gember 3.2

chai latte 3.5

warme choco 3.2

slagroom 0.5

thee

we hebben de vitrine

vol staan met lekkers 

voor bij de koffie.

kom maar kiezen!

grote trek?
blader gauw verder 

voor  ons ontbijt/

lunch menu

lekkers

weekenden & het terras

zijn bij ons lekker laptoploos



vlierbloesem/roos/gember/

lavendel/popcorn/

citroen 3.8

iced ginger & chai 4

iced tea 3.4

lemonades

something & nothing 

seltzer yuzu / cucumber / 

rose & hibiscus 3.8

club mate 3.5

aqua monaco tonic / 

gingerbeer 3.6

fritz kola/kola light 2.9

kraanvogel kombucha 

passievrucht & gember / 

framboos & munt   4.8

lemonaid bloodorange / 

passionfruit 3.6

schulp appelsap 2.9

bruiswater 2.5

fris

koud

groen: komkommer + appel 

+ gember 4.8

rood: biet + appel + 

peer 4.8

oranje: wortel + appel + 

gember 4.8

fruit: appel + peer 4.8

slowjuice



@puckspecialtycoffee

www.puckspecialtycoffee.nl

wifi: filterkoffie

weekenden en het terras zijn bij ons 

lekker laptoploos

koffie voor thuis?
check de retailkast

we hebben altijd verschillende 
zakjes op voorraad



croissant 2.2 
kaas 1
jam 0.5
boter 0.5

vegan saucijzenbroodje 3

hangop + granola 7.5 *
noten - zaden - vers 
fruit - vruchtencoulis 

warm bananenbrood + 
hangop 8.5 *
kokos - vers fruit - 
vruchtencoulis 

acai bowl 8.5 *
granola - chiazaad - 
kokos - vers fruit 

avocado + miso 8.5 *
zuurdesem  - cannellini-
miso creme - zwarte sesam 
gomasio - kruidensla 

avocado + ei 8.5
zuurdesem - chiliflakes 
- zacht gekookt eitje - 
bloemetjes 

avocado + zalm 9
zuurdesem - gember - 
furikake - kruidensla

eten

smashed pompoen + zoete 
aardappel 8.5
zuurdesem - feta - zacht 
gekookt ei - dukkah - 
kruidensla

soort van tosti 7.5  *
zuurdesem- cheddar - 
homemade uiencompote - 
gerookte paprika - 
kruidensla 

geroosterde aubergine 9 *
snee zuurdesem - aubergine
- tandoori yoghurt - 
granaatappel - munt
- kruidensla

tot 15:00

extra
avocado 2.5

gerookte zalm 3
zacht gekookt ei 1

snee zuurdesem 1

* is of kan vegan 



wit sauvignon blanc 4.2

rose pinot noir 4.2

rood merlot 4.2

wijn

borrel

hertog jan 3

oedipus mannenliefde - 

saison 4.7

oersoep tutu - hoppig 

wit 4.7

brouwerij ‘t ij ijwit 

- witbier 4.7

brouwerij ‘t ij ipa 

4.7

oersoep kiss me kiss 

me kiss me - tripel 

4.7

bier


