
- BREAKFAST FORMULE €20 -

GOODMORNING! How you doin’?

Hier kies je een ontbijt waarvoor je in the mood bent,
want alle ontbijten hebben dezelfde prijs! €20

NOWORRIES. De ontbijten zijn INCLUSIEFwarme drank naar keuze, vers geperst
sinaasappelsap, verse smoothie en versgebakken brood.

Wil je graag dat tikkeltje extra bruis? Bestel gerust een glas Cava! €5

STEP 1: Kies een warme drank

Een kannetje slow koffie,
Een kannetje verse thee,

Of een warme chocolademelk

STEP 2: Kies een breakfast appetizer
Een klein voorgerechtje om uw eerste honger te stillen en uw goesting te stimuleren

Een potje vers fruit,
Een potje yoghurt van de boerderij,

Of een potje vers fruit met yoghurt van de boerderij & homemade granola



STEP 3: Kies een main breakfast dish
Het hoofdgerecht die op uw ontbijtplank komt

BRUS ONTBIJT
Rijkelijke toast zalm, rijkelijke toast parmaham, zachtgekookt ei met dappere soldaten

GISTELS ONTBIJT Ambachtelijke producten rechtstreeks van de lokale boerderij!
3 kwaliteitsvolle kazen, kwaliteitsvolle hesp, zachtgekookt ei met dappere soldaten

SMOOTHIEBOWL
Kies voor açaibessen of mango & banana met toppings

OVENBAKED HAVERMOUT
Met vleugje vanilla, rood fruit en crunchy homemade granola

POWERFOOD OMELET
Met babyspinazie, basilicum, geitenkaas, vleugje honing en noten

AVOCADO TOAST
2 toasts avocadomet gepocheerd ei

SWEET WAFFLES
Krokante ontbijtwafels, afgewerkt met vers fruit en bio agavesiroop

SWEET & SALTY WAFFLES
Krokante ontbijtwafels, afgewerkt met gebakken spek en bio agavesiroop

BRUS MEXICAN TACO’s
Ovenbaked taco’s opgevuld met roerei, en sidedishes van rode bonen & guacamole

BRUS BREAKFAST BURGER
Ontbijtburger met ei, spek, rucola en tomaat

KIDS BREAKFAST
2 Donuts, zacht gekookt eitje met dappere soldaatjes, croissant en chocoladekoek

EXTRA’s
Vul uw onbijt aan met lekkers

Bordje met beleg (kaas-ham-parma) €2
Spiegelei Sunny Side Up €3
Zacht of hard gekookt eitje €3
Omelet €4
Omelet met spekjes €5
Yoghurt met homemade granola €5
Glas Cava €5

Vraag naar glutenvrije en lactosevrije opties!


