
 

 

LOES SWEETS  

 

Red Velvet  Taart €3,75 

Citroen Bosbes Taart €3,75 

Scones met clotted cream, jam en vers fruit €4,95 

Carrotcake €4,- 

Appel Noten Taart €3,50 

SUE Bites €3,50 

Verschillende suikervrije, glutenvrije, lactosevrije, RAW & 

VEGAN gebakjes. Kijk in de koelvitrine of vraag welke sma-

ken we vandaag hebben.  

Sweet white chocolate brownie €3,25 

Millionaires shortbread €3,25 

Speltkoek met cranberry’s, hazelnoten en rozijnen €1,75 

Bananenbrood geserveerd met vers fruit  €3,75 

 

We zijn gek op bakken! Daarom hebben we meestal een extra seizoenstaart 

staan. Vraag ernaar of kijk in onze taartvitrine om te ontdekken of er voor 

jou iets lekkers tussen staat.  

 

Wist je dat je alles ook ‘to go’ mee kunt nemen?  

LOESMENU 

SWEETS



 

 

LOESMENU 

COLD DRINKS  

LEMONADES €3,- 

Nix Kix - Perzik & Vanille met een vleugje chili                          

Chari Tea - Rooibos thee met passievrucht 

Cranberry Lemonade  

Rose Lemonade  

Mandarijn Lemonade  

Vlierbloesem Lemonade  

Citroen Lemonade  

 

Earth Water Plat €2,25 

Earth Water Bruisend €2,25 

 

Verse Jus d ’Orange normaal €3,75 

Verse Jus d ’Orange groot €4,50 

Pure Appelsap €2,80 

 

SUMMER Smoothie  €4,75 

Meloen, bosbes, ananas, sinaasappel  

POWER Smoothie €4,75 

Groene appel, banaan, citroen, avocado, kokoswater, spinazie 

COLD DRINKS & SMOOTHIES



 

 

LOESMENU 

LOES BREAKFAST 

Cranberry Fruit Toast €6,50 

Warme cranberry toast met ahornsiroop, kokosyoghurt en vers 

fruit  

Bubble Waffle €8,95         

Warme wafel geserveerd met vers fruit en 

kokoskwark. Kies je eigen smaak:                    

- Chocoladesaus                       

- Aardbeiensaus                        

- Lemon Curd  

Mango Bowl €7,50 

Mangobowl met vers fruit, noten en homemade speltgranola.  

Granola Fruit Bowl €6,50 

Homemade speltgranola met biologische yoghurt, vers fruit, RAW chocolate, 

kokos en verschillende  noten. 

LOES Bakkersontbijt €12,50 p.p.  

Koffie of thee naar keuze, een bio-croissant, scone met jam en clotted 

cream, yoghurtje met homemade speltgranola en 

vers fruit, belegd broodje. Bij cappuccino, latte ma-

chiato, chai lattes etc. €0,25 extra   

Frans ontbijtje €4,75 

Bio-croissant met de keuze uit kaas of jam en koffie 

of thee naar keuze  

Bananenbrood  €3,75 

(H)eerlijk bananenbrood gemaakt van amandelmeel, geserveerd met vers 

fruit en kokos. Deze is suikervrij, glutenvrij, lactosevrij, RAW & VEGAN.  

 

BREAKFAST 



 

 

LOESMENU 

LOES TEA MENU 

Verse thee: Alle combinaties mogelijk  

Munt, Gember, Citroen, Sinaasappel €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 koffie met vers gemalen bonen 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 



 

 

SALADE, TOSTI & BORREL

LOESMENU 

LOES Salade €8,50 

Gerookte zalm salade- Gerookte zalm met avocado-mango salsa, rode ui, 

walnoten, cherrytomaat, komkommer en veldsla          

LOES Tosti €8,50 

Geitenkaas tosti - Geitenkaas met  spinazie, balsamico, pompoenpitten 

op ons desem vijg-dadelbrood          

LOES Borrelplank €9,50 voor 2 personen     

Borrelplank met hartige hapjes, zoals verschillend desembrood, parma-

ham, hummus, olijventapenade, 

groenten, noten en laat je verrassen!  

OM SAMEN TE DELEN  

LOES SUMMER HIGH TEA - Een unie-

ke combinatie van zoetige en hartige 

hapjes die geserveerd worden met 

ZOMERSE drankjes, zoals homemade 

ice tea en smoothies. Laat je verras-

sen! Vanaf twee personen €22,50 

per persoon op reservering.  

SUE Proeverij - Verschillende SUE 

gebakjes, dadeltruffels, bananen-

brood, smoothiebowl met onbe-

perkt thee naar keuze. Vanaf twee 

personen €17,50 per persoon op reservering.  

 



 

 

LOESMENU 

LOES SANDWICHES  

Wist u dat wij ons zelfgemaakte zuurdesembrood serveren wat in onze eigen 

bakkerij gemaakt wordt? Vrij van e-nummers, suikers en toegevoegd vet! 

#PuurBroodZoalsHetHoort 

Zalm Pita €9,- 

Desempita met gerookte zalm, avocado-mango salsa, rode ui, veldsla, komkommer, 

cherrytomaat en radijskiemen.  

Mediterraanse Bruscetta €8,50 

Mediterraanse bruscetta belegd met parmaham, roomkaas, bieslook, perzik, cherryto-

maat en veldsla.  

Geitenkaas Sandwich €8,50 

Zachte geitenkaas met spinazie, balsamico, pompoenpitten, cranberry’s op ons desem 

vijg-dadelbrood.  

Quacamole met granaatappel €7,50 

Desemsandwich met homemade quacamole, rode ui, cherrytomaatjes, citroen en gra-

naatappel. (Extra met zalm +€1,50)  

Club Veggie Sandwich €8,50 

Desemsandwich met homemade avocadohummus, wortel, komkommer, avocado, 

cherrytomaat, limoensap en gebrande zaden.  

Oude Boerenkoeienkaas €8,- 

Desemsandwich met oude koeienkaas, zongedroogde tomaatjes, balsamico, pijn-

boompitten en cherrytomaat.  

Grilled Hummus Wrap €7,50 

Biologische wrap belegd met mediterraanse hummus, courgette, rode ui, spinazie, 

pijnboompitten & cherrytomaat.  

ZIN IN IETS HARTIGS?  

Kruidensaucijs €2,80 

Quiche - Vraag welke quiche we vandaag hebben  €3,50 

LUNCH SPECIALS


