LOESMENU
LOES SWEETS
Bananenbrood €3,75 met vers fruit
Lemon Merengue Taart €4,15
Witte Chocolade Cheesecake €4,15
Red Velvet Taart €4,25
Carrot Cake €4,Scones €5,20 met clotted cream, jam
en vers fruit

Appel Noten Taart €3,75
SUE Bites €3,50
Verschillende suikervrije, glutenvrije, lactosevrije, RAW & VEGAN gebakjes. Kijk in
de koelvitrine of vraag welke smaken we vandaag hebben.

Chocolate Brownie €3,50
Millionaires Shortbread €3,50
Speltkoek €1,90 met cranberry’s, hazelnoten en rozijnen
Tarwe Volkorenkoek €1,90 met pistache, macadamia, amandel en hazelnoten
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! #LOESPAPENDRECHT

SWEETS

LOESMENU
LOES BREAKFAST
Blueberry Superfood Bowl €7,50
Healthy Banana Split €7,50
Met homemade granola, bio-yoghurt en vers fruit!

Bubble Waffle €8,95
•

Banaan, walnoot, chocolade

•

Rood fruit met Maple Syrup

•

Rainbow fruit met aardbeiensaus

LOES Bakkersontbijt €12,85 p.p.
Koffie of thee naar keuze, een bio-croissant,
scone met jam en clotted cream, yoghurtje
met homemade granola en vers fruit,
belegd broodje. Bij cappuccino, latte
macchiato, chai lattes etc. €0,25 extra.

Bananenbrood €3,75 geserveerd met vers fruit
Croissant Zalm €5,95 Bio croissantje met gerookte zalm, ei, veldsla en
dille-mosterd

Frans Croissantje €3,75
Bio-croissant met kaas of jam naar keuze

BREAKFAST

LOESMENU
COLD DRINKS
LEMONADES €3,50

Nix Kix - Perzik&Vanille met een vleugje chili
Chari Tea - Rooibos met passievrucht
NEW: Raspberry Lemonade
Rose Lemonade
Vlierbloesem Lemonade
Citroen Lemonade
Earth Water Plat €2,50
Earth Water Bruisend €2,50
SPECIAL: Iced Coffee €3,50
Verse Jus d ’Orange normaal €3,75
Verse Jus d ’Orange groot €4,75
Bio Appelsap €2,75

SMOOTHIES
MANGO BEACH SMOOTHIE €5,-

Mango, banaan, sinaasappel, ananas, amandelmelk en honing
BLUEBERRY SMOOTHIE €5,-

Bosbes, frambozen, bramen, sinaasappel en chiazaad

COLD DRINKS & SMOOTHIES

LOESMENU
LOES TEA MENU
Verse thee: €3,10
Alle combinaties mogelijk: -Munt -Sinaasappel -Citroen -Gember

Matcha thee €3,10
Matcha is een gedroogde groene thee uit Japan. Er worden hele theeblaadjes gebruikt waardoor matcha vele malen meer vitaminen, mineralen
en antioxidanten bevat. Een echte energybooster!

Teapigs Tea Menu €2,60
Bekijk de theekaart op tafel om ons uitgebreide thee assortiment te
ontdekken!

LOES COFFEE MENU
Wij serveren onze eigen LOES koffiebonen melange met vers
gemalen bonen van De stadsbranderij uit Dordrecht!

Koffie €2,60
Cappuccino €2,80
Espresso €2,50
Dubbele espresso €3,20
Latte Macchiato €3,10
Koffie Verkeerd €2,80
Chocolademelk €3,35
Extra shot espresso €1,-

LOES LATTE SPECIALS
Matcha latte €3,35
Chai tea latte €3,35
Dirty Chai tea latte €3,85

TEA & COFFEE

LOESMENU
LOES Salade €8,75
Salade Pesto Mozzarella met avocado, kipfilet, ei, cherrytomaat,
pijnboompitten en veldsla. Geserveerd met ons desembrood!
Of
Salade Geitenkaas met vijgenspread, walnoot, balsamico, dadels en
veldsla. Geserveerd met ons desembrood!

OM SAMEN TE DELEN
LOES HIGH TEA - Een unieke combinatie van zoetige en hartige hapjes die
geserveerd worden met onbeperkt teapigs thee naar keuze.
Vanaf twee personen €23,50 per
persoon op reservering.

SUE Proeverij - Verschillende SUE gebakjes, dadeltruffels, bananenbrood,
smoothiebowl met onbeperkt thee
naar keuze. Deze proeverij is suikervrij,
glutenvrij, lactosevrij, RAW & VEGAN.
Vanaf twee personen €18,50 per persoon op reservering.

SALADE, HIGH TEA & PROEVERIJ

LOESMENU
LOES SANDWICHES
Wist u dat wij ons zelfgemaakte desembrood serveren wat in onze eigen bakkerij gemaakt wordt? Vrij van e-nummers, suikers en toegevoegd vet!
#PuurBroodZoalsHetHoort

Geitenkaas Sandwich €8,75
Zachte geitenkaas met vijgenspread, walnoten, balsamico, dadels en veldsla.
Geserveerd op ons desem vijg-dadelbrood.

LOES Club Sandwich €9,50
Desemsandwich met bio-boerenkaas, biologische kipfilet, truffelmayonaise, ei, veldsla,
cherrytomaatjes en komkommer.

Mediterraanse Hummus €8,Mediterraanse Hummus met paprika, zongedroogde tomaatjes, kiemen, Parmezaanse
kaas en gebrande zaden.

Zalm Pita €9,50
Desempita met gerookte zalm, homemade tzatziki, kappertjes, rode ui, komkommer
en veldsla.

Parmaham Bruscetta €8,75
Mediterraanse bruscetta belegd met biologische parmaham, roomkaas, bieslook,
granaatappel, cherrytomaat en veldsla.

Pesto Mozzarella €8,75
Guacamole met kipfilet, homemade pesto, mozzarella, ei, pijnboompitten,
cherrytomaatjes en veldsla.

Griekse Wrap €7,75
Wrap met knoflook, kwark, olijven, rode ui, cherrytomaat, kipfilet, komkommer
en veldsla.

ZIN IN IETS HARTIGS?
Kruidensaucijs €2,50
Quiche - Vraag welke quiche we vandaag hebben €3,75

SANDWICHES

