Koffiebonen en thee voor thuis

Zoete verleiding

Brazil
Zacht, lichtzoet hints van noten en cacao			
250 gr
7,00
1 kg
26,95
Nova			
Vol, diep met een lange nasmaak			
250 gr
7,75
1 kg
29,95
Ethiopië 			
Complex en een licht zuurtje van rood fruitig			
250 gr
8,75
1 kg
33,95
Blend #1			
Zacht met een vleugje rood fruit			
250 gr
7,50
1 kg
28,95
Blend 010			
Donker met een krachtige nasmaak			
1 kg
29,95

Appeltaart
Worteltjestaart
Dagtaart, wisselend aanbod
Brownie
Chocolate Chip Cookie
Lemon loaf
Banana(nana) loaf
Vegan plaatgebak

Heb je zelf geen maler, malen wij het toch even voor je!
HB Special-T
Onze eigen melange van Earl Grey met
zongedroogde sinaasappel en echte stukjes caramel			
100 gr
6,75
Seizoen thee
Elk seizoen een nieuwe variatie. Van groene tot
zwarte thee, met fruit of heerlijke specerijen!			
100 gr
6,75
Natuurlijk ook altijd te bestellen via onze webshop. Wil je niet
meer nadenken over genoeg koffie in huis? We hebben ook
abonnementen! heiligeboontjes.com/abonnementen
Voor op kantoor
Ook op het werk heb je echt goede koffie nodig!
Neem contact op met onze partner MAAS via sales@maas.nl of
bel 040-2644550
Benieuwd naar de samenwerking
tussen Heilige Boontjes en MAAS?
Scan de QR code!

3,25
3,25
3,25
2,75
2,60
2,75
2,75
3,95

Koffie + taart met slagroom
6,50
Appel-, wortel of dagtaart met koffie (of thee) naar keuze

Koffie, Specials en Thee
Espresso
Americano
Bakkie Pleur
Bakkie Roffa
Espresso Macchiato
Cappuccino
Latte Macchiato
Koffie verkeerd
Flat White
Cortado
Chocochino
West Side Story
Dirty Chai
Iced Latte
Iced Americano

2,60
2,80
2,60
3,10
3,10
3,30
3,60
2,80
3,30
3,10
3,60
3,10
3,60
3,60
3,10

Thee
Muntthee
Gemberthee
Chai Latte
Hot Choco

2,60
2,60
2,60
2,60
2,80

Extra shot espresso, siroopje of slagroom

0,60

Gewoon lekker.
Voor sojamelk of havermelk vragen wij niets extra.
Geef ’t wel even aan.

MENU
KAART
In de ochtend een burger of een croissantje bij de borrel?
Maakt ons niet uit, hoor.
Bij ons kun je gewoon de hele dag kanen* waar jij trek in hebt.
Als het op onze kaart staat, natuurlijk. Maar da’s logisch.
Dus doe waar je zin in hebt.
Doen wij dat ook!
*) Het Rotterdamse woord voor iets in je gezicht stoppen
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Ontbijt

Lunch warme gerechten

Croissant zoet
2,50
met boter en jam		

T(h)osti
met kaas, tomaat en ham, kipfilet of bacon

5,00

Bordje friet
met (truffel)mayonaise en ketchup

4,00

Croissant hartig
3,50
met kipfilet of ham en kaas			
			
Boeren gezond
5,50
volle boerenyoghurt met muesli en vers fruit		

Tuna melt
tosti kaas met huisgemaakte tonijnsalade

6,50

6,50

Kroketten op brood
twee rundvlees- of groentekroketten op brood
met mosterd en salade

7,50

Holy Nachos
met jalapeño, uitjes, cheddar, tomaat,
zure room en guacamole
Vlammetjes
6 stuks met chilisaus

5,50

Lunch broodjes

Red Carrot burger
vegetarische burger van rode biet en wortel
met rucola, tomaat en dillemayonaise

8,50

De Rotterdamsche bitterballen
6 stuks met mosterd

5,50

Vegetarische bieterballen
6 stuks met dillemayonaise

6,50

Bittergarnituur mix
15 stuks met mayo, chili en mosterd

9,50

Vegetarische Bittergarnituur
15 stuks met mayo, chili en mosterd

9,50

Groente loempiaatjes
2 stuks met chilisaus en komkommer

4,50

Inktvisringen
met citroen, komkommer en dillemayonaise

5,50

Broodplankje
met kruidenboter en aioli

4,50

Keuze uit landbrood ‘Spelt’, landbrood ‘Desem of ‘luxe bol’
Broodje gezond
met kaas, ham of kipfilet en ei

6,50

Broodje oude kaas
met mosterdmayonaise en zoetzure rode ui

5,50

Broodje hummus
met rucola en zongedroogde tomaat

5,50

Broodje gerookte zalm
met roomkaas, rucola en limoenmayonaise

8,00

Broodje tonijnsalade
huisgemaakt met rode ui en bieslook

6,50

Broodje geitenkaas
met walnoten en honing

8,00

Carpaccio op brood
met rucola, pijnboompitten, pesto en
Parmezaanse kaas

9,50

Snacks

Heilige Boontjes Koffieburger
huisgemaakte rundvleesburger met rucola,
tomaat, bbq-saus en koffierub (optioneel)

9,50

Uitsmijter kaas
drie gebakken eitjes op brood en salade
extra tomaat, ham, kipfilet of bacon + 0,50

7,50

Soep van de dag			
altijd vegetarisch, met brood en kruidenboter			
klein
5,00
groot
7,00

Samengesteld door de chef
Chefs Breakfast
croissant met boter en jam, twee boterhammen
met een gebakken ei, kaas en ham of kipfilet, verse
jus d’orange en een bakkie pleur of thee.

10,00

12-uurtje
kleintje soep, brood met gebakken ei, brood met
kroket, salade, verse jus d’orange en een bakkie pleur
of thee.

12,00

Last van voedselallergieën? Geef het aan!

Liever koffie uit de espressomachine?
Upgrade je bakkie pleur! (+0,60)

Zakelijke lunch of bijeenkomst?
Onze vergaderruimte ‘Plaats Delict’ is beschikbaar!
Mail voor meer info naar reserveren@heiligeboontjes.com

Weekspecial
Vraag het personeel naar de specialiteiten van
deze week!

va 7,50

Borrelplank klein
met brood, kruidenboter, kaas, olijven en chorizo

11,50

Borrelplank groot
met brood, kruidenboter, kaas, olijven, chorizo
en bittergarnituur mix

14,50

Iets te vieren?
We hebben diverse arrangementen beschikbaar!
Mail voor meer info naar reserveren@heiligeboontjes.com
.

