
 

 

LOES SWEETS  

Lemon Merengue €4,25 

Red Velvet €4,25 

Witte Chocolade Cheesecake €4,25     
met granaatappel en pistache  

Scones €5,20 met clotted cream, jam en vers fruit  

Carrot Cake €4,-  

SUE Bites €3,50 

Verschillende suikervrije, glutenvrije, lactosevrije, RAW & 

VEGAN gebakjes. Kijk in de koelvitrine of vraag welke 

smaken we vandaag hebben. 

White Chocolate Cheesecake Brownie €3,50 

Millionaires Shortbread €3,50 

Speltkoek €1,90 met cranberry’s, hazelnoten en rozijnen 

Vegetarisch kruidensaucijzenbroodje €2,50  

Appelnotentaart €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! #LOESPAPENDRECHT 

 

Wist je dat je alles ook verkrijgbaar is in onze winkel om 

mee te nemen naar huis?  

LOESMENU 

SWEETS



 

 

LOESMENU 

LOES BREAKFAST 

Bananensplit €7,50 

Bananensplit met bio-vanille yoghurt, huisgemaakte granola en vers fruit 

American Pancakes €9,25 

Geserveerd met vers fruit en maple syrup. 

Bubble Waffle €8,95          

Geserveerd met divers fruit, keuze uit: 

• Chocoladesaus 

• Aardbeiensaus 

• Maple Syrup  

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 

Frans Croissantje €3,75  

Bio-croissant met kaas of jam naar keuze 

Berry Breakfast Bowl €7,50  

Smoothiebowl met rood fruit, banaan, chia, kokos, bio-kokos yoghurt en           

huisgemaakte granola. (Ook te bestellen met bio-yoghurt) 

 

Alles van ons kaart mag de hele dag besteld worden!  

BREAKFAST



 

 

LOESMENU 

COLD DRINKS  

Special: Iced Coffee €3,50 

LEMONADES €3,50 

NEW Pink Ginger Lemonade  

NEW Apple & Blueberry Lemonade  

Nix Kix Watermeloen-Hibiscus 

Iced tea rooibos, passievrucht  

Raspberry Lemonade  

Rose Lemonade  

Citroen Lemonade  

  

Earth Water Plat €2,50 

Earth Water Bruisend €2,50 

  

Verse Jus d’Orange normaal €3,75 

Verse Jus d’Orange groot €4,75 

Bio Appelsap €2,75 

 

SMOOTHIES 

RED FRUIT SMOOTHIE €5,- 

Frambozen, blauwe bessen, aardbeien, appel en chia  

SUMMER SMOOTHIE €5,- 

Ananas, banaan, mango en kiwi 

 

COLD DRINKS & SMOOTHIES 

VEGAN Milkshake Rode Bessen €5,- 

VEGAN Milkshake Mango Banaan €5,- 



 

 

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, mine-

ralen 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 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 

Tony Chocolademelk €3,35 

Extra shot espresso €1,- 

*Alle bovenstaand genoemde koffies zijn ook in decafé te bestellen 

LOES SPECIALS 
Matcha latte €3,35 

Chai tea latte €3,35 

Dirty Chai tea latte €3,85 

TEA & COFFEE 



 

 

SALADE, HIGH TEA, PROEVERIJ & KIDS

LOESMENU 

LOES SALADE €9,- 

Salade Gerookte Zalm met spinazie, avocado, radijs, kiemen, sesam en 
gember-wasabi dressing, geserveerd met een snee desembrood.  

Salade Geitenkaas met appel, peer, walnoten, dadelstroop en rucola, ge-

serveerd met een snee desembrood.  

Italiaanse Salade met mozzarella, zongedroogde tomaatjes, paprika, rode 

ui, olijven, veldsla en basilicum, geserveerd met een snee desembrood. 

(VEGAN mogelijk)  

OM SAMEN TE DELEN  

LOES HIGH TEA - Een unieke combina-
tie 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            

Teapigs thee naar keuze. Deze proeverij is suikervrij, glutenvrij, lactosevrij, 

RAW  & VEGAN. Vanaf twee personen €18,50 per persoon op reservering.  

 

VOOR DE KLEINTJES ONDER ONS 

Tosti kaas €3,-  Pancakes (2st.) met rood fruit en banaan €3,50 

Bakje fruit €3,-  Croissantje jam/kaas €3,75 

Babycinno €1,50  Doosje rozijntjes €0,45 



 

 

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 

 

Gerookte Zalm Pita €9,50 

Gerookte zalm met avocado, radijs, spinazie, kiemen, sesam & gember-wassabi    

dressing, geserveerd op onze pita.  

Parmaham Roomkaas €8,75 

Parmaham met bieslook-roomkaas, granaatappelpitjes, cherrytomaatjes en veldsla, 

geserveerd op een Mediterraans desemstokbroodje.  

Geitenkaas Sandwich €9,25 

Zacht gegrilde geitenkaas met appel, peer, dadelstroop, walnoten en rucola, geser-

veerd op ons desem vijg-dadelbrood.  

Italian Veggie Cheese Sandwich €9,25 

Belegen Boerenkaas, zwarte olijventapenade, basilicum, gegrilde gele courgette en 

zongedroogde tomaatjes. (VEGAN mogelijk) 

Smashed Avocado €8,75  

Smashed Avocado met mango, kiemen, cherrytomaatjes en pompoenpitten.  

Gerookte Kip Wrap €8,75  

Gerookte kip met avocado, tapenade van zongedroogde tomaatjes, spinazie, rode ui 

en gebrande zaden.  

Grilled Sandwich €8,75 

Mozzarella, basilicum, hummus van zongedroogde tomaatjes, spinazie, paprika,    

olijven & rode ui. (VEGAN mogelijk)  

LOES Club Sandwich €9,50 

Desemsandwich met boeren koeienkaas, biologische kipfilet, bio-truffelmayonaise, ei,      

cherrytomaatjes, komkommer en veldsla.  

Elke maand hebben we een nieuwe maandspecial om je te verrassen. 

We vertellen hem graag aan je!   

SANDWICHES


