
Eten en drinken  - Ontmoeting en inspiratie - Ondernemen en verbinden 

 

Wij zijn een kiemplek voor dromen; waar eten & drinken, natuur, cultuur, innovatie en design samen 

komen. Met het Kweekcafé willen wij bijdragen aan een wereld waarin mens, economie en natuur beter  

met elkaar in balans zijn.  

Kweekcafé wil verspilling en afval voorkomen. Wij werken zoveel mogelijk met biologische producten  

en van het seizoen. 

www.kweekcafe.nl  
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ZOET 
Worteltaart         € 4,00 
met stukjes walnoot 

Citroentaart (vegan)        € 4,00 
met amandel en pistache 

Citroen Maanzaadcake      € 3,00 

Bananenbrood (gluten, suiker en lactosevrij)   € 3,00 
met dadel en walnoot 

Triple Brownie  (glutenvrij)     € 3,00 

Roze Koek (vegan)      € 3,00 

Pompoen Pecannoten cake (vegan)       € 3,00 

Huisgemaakte Haverkoeken met cranberry       € 3,00 

 

ONTBIJT tot 12:00 uur 
‘Herdersontbijt’ Gered brood, gebakken met paprika, 

spiegeleitje en peterselie    € 6,50 

Wentelteefjes      € 7,50 

met fruit, honing en poedersuiker       

Ontbijtplankje     € 8,50 

croissant, bakje fruit, gekookt ei, snee donker tarwe 

desem brood, bakje jam en boter 

 

LUNCH vanaf 12:00 uur  
Salade Bowl (vegan)    € 7,50  

Bulgur, huisgemaakte pompoen hummus, sla, 

gegrilde groenten, ingelegde rode uit en broodsticks 

Oogstsoep met broodsticks (vegan)  € 7,50 

Broodje gegrilde groenten  (vegan)  € 7,50 

gegrilde groenten, huisgemaakte pompoen hummus, 

ingelegde rode ui en sla op donker tarwe desembrood  

Broodje mozzarella pesto    € 8,50 

mozzarella, huisgemaakte spinaziepesto (o.b.v. 

walnoten) rucola, gegrilde rode paprika en kappertjes  

Pita pulled paddo (vegan)     € 8,50 

kastanjechampignons,  oesterzwammen 

van ‘de Oesterzwammerij’, wasabimayonaise, 

wortelnoedels, koriander en zwart sesamzaad.  

Kweekcafé Hamburger (kan vegan)  € 10,50 

Beyond meat burger met BBQ saus, sla, jalapeno 

pepers, augurk, tomaat, cheddar kaas  

 

Tosti ‘s 

• Kaas met ketchup     € 5,50 

• Zachte geitenkaas met rucola, honing  € 7,50 

  en chili walnoot  

• Spicy Spinache met kaas, spinazie   € 7,50 

beetje sambal en chilisaus  

Allergie of dieetwens? Laat het ons weten!  

Voor kinderen 
Boterham met 

• kaas, huisgemaakte jam óf appelstroop € 3,00 

Croissant      € 2,00 

• Boter              + € 0,50 

• Huisgemaakte jam           + €  1,00 

Bakje vers fruit     € 3,50 

Stuk fruit      € 1,50 

Fruitig ijsje van IJsbaart                vanaf € 1,50 

Puntzakje nacho’s     € 1,50 

BORRELHAPJES vanaf 15:00 uur 
No waste plank  (2 personen)              € 7,50 

Samen voedselverspilling tegengaan! 

Met o.a. broodsticks van gered brood met dips en gezonde 

no-waste verrassingen uit de keuken  

Nacho’s met dip (2 personen)            € 7,50 

met gesmolten kaas crème fraiche, jalopeno pepers, 

chilisaus en koriander                

Haarlemse Parels 

Oesterzwam bitterballen (6 stuks)                € 8,50 

van de ‘Oesterzwammerij’  

 

Graag attenderen wij jou op onze huisregels.  

* Geef elkaar de ruimte, loop zo min mogelijk rond 

* Wij vragen zoveel mogelijk te betalen met pin 

* Eigen consumptie en eigen muziek is niet toegestaan 

* Wij hebben in het toilet een verschoonkussen.   

* Honden zijn op het park en in het café niet toegestaan.  

* Wij hebben een rookvrij terras.  

                          Dank je wel en geniet!  
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WARME DRANKEN 

Koffie       € 2,50 

Espresso      € 2,50 

Dubbele espresso     € 3,00 

Espresso macchiato     € 2,70 

Cappuccino      € 2,80                     

Grote cappuccino     € 4,00 

Koffie verkeerd     € 2,80 

Latte macchiato     € 3,00 

Flat white     € 3,50 

Extra shot espresso     € 1,50 

Oatly havermelk           + € 0,30 

Molina Chai Latte (met havermelk)       € 3,50  

Molina Kurkuma Latte (met havermelk) € 3,50 

Thee       € 2,50 

Munt of gember thee     € 3,00 

Refill met heet water     € 1,00 

Tony Chocolonely chocolademelk  € 3,00 

(warm of koud) 

Babyccinno      € 2,00 

Toef slagroom              + € 0,50 

 

KOUDE DRANKEN 

Appelsap van Appel van Opa   € 2,75 

Appel- Perensap van Appel van Opa  € 2,75 

Kabouterlimonade     € 1,00 

Fles limonade      € 6,00 

Melk       € 2,00 

Saru Soda (glas 300ml)               € 3,00 

Gember-sereh | Citroen |Vlierbloesem | 

Cranberry-Rozenbottel 

Afri Cola (200ml)    € 3,00 

Aqua Monaco Tonic Water (230ml)  € 3,50 

ChariTea Black tea (330 ml)    € 3,50 

Smoothies (paars of groen)    € 4,00 

Yaya Kombucha Blueberry   € 4,50 

 

 

 

 

Karaf plat of bruis            € 3,50 

Met munt/citroen  

Groot glas water                 € 2,00 

met munt/citroen  

   Wij hebben onze eigen watertap! Waarom?  

Waarom bronwater serveren dat verpakt en vervoerd moet 

worden? Daarom werken wij met een watertap die en filtert, 

koelt en er bruiswater van kan maken. 

 

WIJNEN 

Tierra Alegre Tinto |Tempranillo      € 4,00 / € 17,75 

Tierra Alegre| Airen , Sauvignog Blanc € 4,00 / € 17,75 

El Granjero Bobal Rosado       € 4,00 / € 17,75 

Treeborn Pinot Grigio         € 5,50 / € 22,00 

La Jara prosecco (alleen per fles)         € 24,95 

BIEREN 

Gulpener Ur Pilsner 5% (tap)           € 3,00 

Gulpener Herfstbock 6,5%           € 4,00 

Uiltje Bird of Prey IPA                   € 4,20 

Instock Pieper 4,7%                 € 4,20 

Lichte Pale Ale, bloemige bitter            

 

Gulpener De Zwarte Ruiter WeizeN 0,3 %       € 3,00 

Budels 0,0%                       € 3,50 

Nonnetje  Jopenbier (IPA 0,3%)           € 4,00 

 

 

Kweekcafé 

Kleverlaan 9 

T 023 3034313 

reserveren@kweekcafe.nl 

www.facebook.com/kweekcafe  

www.kweekcafe.nl  

instagram 
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