MENUKAART

WELKOM BIJ HET BLOK
Wij zijn een stel vreemde vogels van
verscheidende veren en van diverse
pluimage. Wij zijn zo trots als een
pauw op ons team en onze missie
dat we dit graag met u delen.

Wij geloven in een samenleving
waarin niemand wordt uitgesloten.
‘Een vreemde eend in de bijt’ en ‘aan
de veren kent men de vogel’ zijn
spreekwoorden en uitdrukkingen die
wij bij Het Blok niet gebruiken.
Bij ons zingt iedere vogel zoals hij gebekt is. Dit
betekent dat we wel eens iets vergeten of het
een beetje anders doen. Heeft u een vraag of
opmerking? Fluit een vrolijk toontje en we staan
voor u klaar. Wij voelen ons een geluksvogel
wanneer u zich geen pechvogel voelt.
Wij vinden het belangrijk om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt een warm nest te
bieden. Een veilig plekje van waar ze kunnen
uitvliegen maar ook naar kunnen terugkeren.
Wij hopen dat u een bezoek aan
Het Blok met plezier beleeft en
nog eens mag terugkeren naar
ons warme nest.

ONTBIJT

(van 9.30 tot 11:00 uur)

Ontbijtplank

9.50

Met koffie of thee, verse sinaasappelsap, verse
croissant, belegd broodje en een miniyoghurt

BROODJES

(tot 15:30 uur)

Pestvogel

9.50

Leeuwenbrood, rucola, kip pestosalade, gedroogde
tomaatjes, Parmezaanse kaas en zonnebloempitjes

Koekoek

8.50

Toendrabrood, sla, jong belegen kaas en
mangochutney

Braamsluiper

9.50

Toendrabrood, sla, zwaluwgekwetter, bramenchutney
en pecannootjes

Hammerkop

10.50

Leeuwenbrood, sla, runderburger, lichte knoflooksaus,
kaas, tomaat en rode ui

Rode Wouw

9.50

Leeuwenbrood, olijventapenade, sla, rauwe ham en
gemarineerde olijfjes

Matkop

9.50

Broodje van de maand; vraag onze medewerkers
naar het lekkers van deze maand.

Kiekendief

(2 personen)

10.50 p.p.

Een plankje met lekkernijen van de kaart, waaronder:
een soepje, broodje en een salade

Heeft u een allergie voor bepaalde ingrediënten?
Meld het bij één van onze medewerkers.

TOSTI’S

(keuze uit leeuwen- of toendrabrood)

Huismus

5.75

Ham en kaas

Appelvink

7.75

Tosti brie, rode appel, honing en walnoten

Kip

7.75

Tosti met gebakken kip, ui en paprika en champignons
met een frisse knoflookdressing

Harpij

6.75

Tosti Hawaï, met kaas, achterham en ananas

Topper

7.75

Tosti tonijn, kaas en tonijnsalade

SALADES
Watersnip

12.50

Diverse soorten sla, watermeloen, komkommerlinten,
feta, gemarineerde rode ui, verse munt, zwarte olijven
en een balsamicodressing

Mandarijneend

12.50

Diverse soorten sla, mango, honingtomaatjes,
gegrilde paprika, lente ui, spekreepjes en een
zomerse mangodressing

SOEP
Soep van de dag

6.00

Geserveerd met brood en kruidenboter

Weckpotje soep
Een lekker warm voorafje

is of kan vegetarisch

3.75

YOGHURT
Roodmus

7.50

Griekse yoghurt, rode vruchten compote, vers fruit en
zelfgemaakte granola

Oranjekaakje

7.50

Griekse yoghurt met kokos, mango saus , stukjes
mango en gebakken pistachenootjes

KIDS LUNCH
Dwerggans

4.95

Pancakes met stroop en poedersuiker

Havik

5.75

Bananen havermout pancakes

Lepelaar

2.75

Witte boterham met chocopasta of kaas

Fluiter

3.50

Witte tosti met ham en kaas

ZOET
Vers gebakken brownie

3.50

Overheerlijke appelplaatkoek

3.50

Taart

3.75

Vraag onze medewerkers wat we vandaag hebben
gebakken

SMOOTHIES

(biologisch, vegan en glutenvrij)

Lovely Green

4.75

Spinazie, avocado, appel, broccoli, mango, tarwegras,
gerstegras en spirulina

Hawaiian

4.75

Passievrucht, kokos, appel, mango, acerola en ananas

Berrie Bomb

4.75

Acai, blauwe bes, zwarte bes, bramen, banaan,
hennepproteine en baobab

Kids Smoothie

3.50

Aardbei, banaan en appelsap

ZOMERSE DRANKJES
Kumasi Sappi

2.85

Puur sap en water zonder toevoegingen.
Smaakt naar een friszoete mix van lychee, peer en
witte perzik.

Kumasi Gassi

2.85

Puur sap en bruisend water zonder toevoegingen.
Smaakt naar een friszoete mix van lychee, peer en
witte perzik.

Gimber Mule Mocktail

4.75

Een veelzijdig drankje van gember, citroen en kruiden
Limoen, gimber en sprankelend water

Watermeloen Mocktail

4.75

Limoen, watermeloen en sprankelend water

IJskoffie

5.50

Vanille ijs, espresso, melk en slagroom

Aperol Spritz

| 9%

Het ideale terrasdrankje uit Italië

5.50

WARME DRANKEN
Koffie

2.30

Lekker kopje koffie van Den Leeuw

Décafé

2.30

Koffie zonder cafeïne

Koffie sociaal

4.60

Eén koffie halen, twee betalen. De eenvoudigste en
meest originele manier om je geluk te delen!

Espresso

2.30

Sterk kopje koffie

Dubbele espresso

3.40

Dubbel kopje sterke koffie

Koffie verkeerd

2.50

Koffie met melk

Cappuccino

2.50

Espresso met melkschuim

Latte macchiato

(met smaakje + 0.50)

3.00

Melk, espresso en melkschuim

Latte van de maand

3.50

Laat je verrassen

Babychino

2.00

Warme melkschuim met Smarties

Chai latte

3.50

Thee van verschillende specerijen en melk

Verse munt thee

3.30

Munt en honing

Verse gember thee

3.30

Gember, sinaasappel en honing

Verse thee van De Pelikaan

2.50

Diverse smaken

Warme chocolademelk
Echte chocolade en melk (met slagroom + 0.50)

3.00

KOUDE DRANKEN
Melk

2.00

Fristi

2.70

Chocolademelk

2.70

Verse appelsap kids
Verse appelsap

van De Sappers

van De Sappers

Verse appel-rabarbersap

van De Sappers

2.75
3.50
3.50

Verse sinaasappelsap

3.75

Ranja

0.95

Lipton Ice Tea Green

2.70

Rivella Original

2.70

Royal Club Tonic

2.70

Water met bubbel

2.60

Water zonder bubbel

2.60

Fritz Kola

2.70

Fritz Kola zonder suiker

2.70

Fritz Citroen

2.70

Fritz Orange

2.70

Fritz Honing-Meloen

2.70

Fritz Appel-Kers-Flierbes

2.70

BIEREN
Gulpener Bio UR-Pilsner | 5% | 30cl

3.20

Fris, licht, bitter pilsner met een lichte twist

Hefe Weissbier | 5,4% | 50cl

4.30

Zacht bier met tonen van kruidnagel en banaan

Mooi Appat

| Lokaal | 7% | 33cl

4.90

Een traditionele en rijke trippel.

Onzen Bennie

| Lokaal | 9% | 33cl

5.20

Stevig goudblond bier met een frisse smaak

Bavaria Radler | 2% | 30cl

3.00

Een lichte zoete smaak, met tonen van citrusfruit

Bavaria Radler | 0% | 30cl

3.00

Een lichte zoete smaak, met tonen van citrusfruit

WIJNEN
Torres Sangre de Toro | Spanje | 18.7cl

4.75

Krachtige rode wijn met tonen van bramen en bessen

Torres Viña Sol | Spanje | 18.7cl

4.75

Frisse, droge witte wijn met tonen van groene appel
en ananas

Torres Casta Rosado

| Spanje | 18.7cl

4.75

Bloemige, zachte rosé van grenache en carignan

Scavi and Ray Hugo | Italië | 20cl

4.75

Smaakvolle zoete witte wijn met vlierbloesemsiroop,
munt en een vleugje limoensap

BORRELPLANK
Kaas, vleeswaren, olijven, nootjes, brood en dips 9.75

IJS

Verkrijgbaar in de lente- & zomerdagen

Coupe Struisvogel

5.75

Bolletjes advocaat met boerenjongens, vanille en
banaan met schuimpjes, slagroom en saus

Coupe Boompieper

5.75

Bolletjes bokkenpootjes, chocolade en vanille met
stukjes brownie, caramel, slagroom en saus

Coupe Citroenzanger

5.75

Bolletjes mango, citroen en aardbeien cheesecake
met verse aardbeien, bosbessen, slagroom en saus

Coupe Flamingo

4.50

Voor de kinderen of kleine eters een bolletje
aardbeien en vanille met verse aardbeien, snoepjes,
slagroom en saus

FREAKSHAKES
Een feestje om te proeven en zien! Laat je
verrassen door onze over de top milkshakes,
versierd met allemaal super lekkere dingen.

Vanille

6.75

Vanille shake, donut, koekjes, snoepjes, slagroom en
caramelsaus

Aardbeien

6.75

Aardbeien shake, donut, snoepjes, aardbeien,
slagroom en aardbeien saus

Chocolade
Chocolade shake, donut, karamelreep, m&ms,
slagroom en chocoladesaus

6.75
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