
 

 

LOES SWEETS  
Homemade speltappeltaart €3,50  
Frisse speltappeltaart met cranberry’s & hazelnoten.  

Homemade scones €4,95 

Scones geserveerd met homemade clotted cream, streek-
jam en vers fruit.  

Homemade carrotcake €4,- 
Worteltaart met walnoten, rozijnen en gezoet met           
biologische rietsuiker.  

SUE Bites €3,50 

Verschillende suikervrije, glutenvrije, lactosevrije, RAW & VEGAN gebakjes.    
Kijk in de koelvitrine of vraag welke smaken we vandaag hebben.  

Sweet white chocolate brownie €3,25 

Brownie overgoten met witte chocolade cheesecake.  

Millionaires bar €3,25 

Caramel notenreep met chocola. 
Speltkoek €1,75 

Speltkoek gevuld met cranberry’s, hazelnoten en                      
rozijnen. 

We zijn gek op bakken! Daarom hebben we meestal een extra seizoen-
staart staan. Vraag ernaar of kijk op onze toonbank om te ontdekken of 

er voor jou iets lekkers tussen staat.  
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LOES BREAKFAST  
ACAI Fruit Bowl €7,50 

Smoothiebowl met acai, vers fruit, noten en homemade speltgranola 

Granola Fruit Breakfast €6,50 

Homemade speltgranola met biologische yoghurt, vers fruit, RAW chocolate, 
kokos en verschillende  noten. 

LOES Brunch Plank €12,50 p.p.  
Power ontbijtje  met een bio-croissant, yoghurtje 
met homemade speltgranola en vers fruit, sco-
nes, belegd broodje en koffie/thee naar keuze.  

Frans ontbijtje €3,00 

Bio-croissant met de keuze uit kaas of jam. 

Banana bread €3,75 

(H)eerlijk bananenbrood gemaakt van amandelmeel, geserveerd met vers 
fruit en kokos. Deze is suikervrij, glutenvrij, lactosevrij, RAW & VEGAN.  
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COLD DRINKS  
Rose Lemonade €3,- 
Mandarijn Lemonade €3,- 
Vlierbloesem Lemonade €3,- 
Citroen Lemonade €3,- 
Cranberry Lemonade €3,-  
 

Earth Water Plat €2,25 

Earth Water Bruisend €2,25 

 

Verse Jus d ’Orange normaal €3,75 

Verse Jus d ’Orange groot €4,50 

Verse Appelsap €2,80 

 

SMOOTHIES 

Sweet Sunrise €4,75 

Aardbei, perzik, banaan, framboos     
en appel.  

Tropical Treat €4,75 

Ananas, mango, limoen, kokoswater, 
avocado en spinazie.  

COLD DRINKS & SMOOTHIES
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LOES TEA MENU 

Verse munt thee €3,00 

Verse gember thee €3,00 

Matcha thee €3,00 

Matcha is een gedroogde groene thee uit Japan. Er worden hele  thee-
blaadjes gebruikt waardoor matcha vele malen meer vitaminen, mineralen 
en antioxidanten bevat. Een echte energybooster!  

Teapigs Tea Menu €2,50 

Bekijk de theekaart op tafel om ons uitgebreide thee assortiment te          
ontdekken! 

LOES COFFEE MENU 

Wij serveren verse koffie van De stadsbranderij uit            
Dordrecht!  

Koffie €2,50 

Cappuccino €2,60 

Espresso €2,40 

Dubbele espresso €2,65 

Latte Macchiato €3,00 

Koffie Verkeerd €3,20 

Chocolademelk €3,25 

Extra shot espresso €1,- 

LOES LATTE SPECIALS  
Matcha latte €3,25 

Chai tea latte €3,25 

Dirty Chai tea latte €3,75  

TEA & COFFEE 
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LOES LUNCH 

Wist u dat wij ons zelfgemaakte zuurdesembrood serveren wat ge-
bakken wordt in de stenenvloeroven, vrij van e-nummers,            

toegevoegd vet of suikers? Geniet ervan! 
LOES Lentekriebel €8,- 
Desemsandwich belegd met bio-parmaham, perzik, mozzarella,            
basilicum, balsamico azijn, veldsla, komkommer en cherrytomaat.   

Sunny Salmon Sandwich €8,- 
Desemsandwich belegd met zalm, bieslook, crème fraiche,  kappertjes,  
rode ui, veldsla, komkommer en cherrytomaat.  

LOES Vegi Sandwich €7,50 

Desemsandwich met biologische zachte geitenkaas,  avocado, kiemen,  
limoensap, komkommer en veldsla.  

Hot French Sandwich €8,- 
Desembroodtosti met bio-salami, mozzarella, paprika, knoflook en     
cherrytomaat. 

Grilled Hummus Wrap €8,- 
Biologische wrap belegd met mediterraanse hummus, courgette, rode ui, 
spinazie, pijnboompitten & cherrytomaat.  

LOES SALADE 

Veerse salade €8,50 

Salade met kikkererwten, feta, tomaat, zwarte olijven, komkommer, rode 
ui, tomaat, veldsla en walnoot. Geserveerd met een snee van ons zelfge-
bakken desembrood!  

ZIN IN IETS KLEINS HARTIGS?  

Kruidensaucijs €2,80 

Kruidensaucijs warm geserveerd met sesamzaad.  

LUNCH SPECIALS


