KOFFIE
Koffie ------------------------------------------------------Dubbele koffie ------------------------------------------Espresso -------------------------------------------------Dubbele espresso -------------------------------------Espresso Macchiato ----------------------------------Cortado ---------------------------------------------------Cappuccino ---------------------------------------------Flat White ------------------------------------------------Latte Macchiato ----------------------------------------+ Caramel siroop ---------------------------------------+ Cookie siroop -----------------------------------------+ Pumpkin Spice siroop -------------------------------Koffie Verkeerd ----------------------------------------Warme chocolademelk -------------------------------

KLASSIEKE COCKTAILS
2,50
3,50
2,50
3,50
2,60
2,60
2,75
3,60
3,40
0,75
0,75
0,75
3,40
3,25

EXTRA: havermelk (+0,50) sojamelk (+0,50)
amandelmelk (+0,50) slagroom (+0,50)
extra espressoshot (+1,00)

Verse muntthee ----------------------------------------- 3,00
Verse gemberthee met sinaasappel -------------- 3,30
Verse kaneel-muntthee met citroen -------------- 3,60
EXTRA: gember, munt, kaneel, ---------------------- 0,30
citroen, sinaasappel, steranijs
Chai latte ------------------------------------------------- 4,00
Thee van Senza Tea ----------------------------------- 3,00
Keuze uit:
Earl Grey blue flower zwart | bergamot | korenbloesem
Gunpowder Green (bio) groen | kruidig | licht rokerig
Orange Chocolate groen | cacao | sinaasappel
Refreshing Rooibos rooibos | appel | citroen
Bullet Proof aloë vera | zwarte bes | perzik

SAP & FRIS
3,75
4,25
2,75
2,95
2,95
3,75
3,50
3,95
2,95

2,75

7,80

Fika’s wijnproeverij 12,00
3 glaasjes wijn: wit, rosé en rood

7,80

Fika’s wijnproeverij mét hapjes 19,50
3 glaasjes wijn én een borrelplankje
met lekkers

AQUAVIT COCKTAILS
Akvavit (Aquavit), het levenswater uit Scandinavië,
drink je traditioneel in één teug leeg. Deze sterke
drank bevat 40% alcohol en wordt met karwij en
kruiden gedestilleerd. Je proeft er dille en
koriander in terug.
Aquavit Blossom -----------------------------------Aalborg Akvavit | Vlierbloesem siroop | Tonic
Aquavit Ginger --------------------------------------Aalborg Akvavit | Ginger Ale | Limoen | Munt

THEE

Verse jus ------------------------------------------------Huisgemaakte smoothie ---------------------------Glas melk -------------------------------------------------Schulp (bio) vruchtensap --------------------------Appel (bio) | Appel-Peer | Appel-Cranberry
Earth water ---------------------------------------------Sparkling | Still
Charitea Biologische Icetea -----------------------Black (citroen) | Green (gember en honing) |
Red (rooibos en passievrucht)
Naturfrisk Biologische limonade -----------------Vlierbloesem | Framboos | Citroen
Naturfrisk Biologisch Gingerbeer ----------------Limonades van Soof ---------------------------------Zoete aardappel, kaneel & appel |
Roos, kardemom, peer & appel |
Wortel, gember & appel
Frisdranken --------------------------------------------Coca Cola | Coca Cola zero | Ginger Ale |
Bitter Lemon | Tonic | Rivella

Gin Tonic ----------------------------------------------Zuidam Dutch Courage Gin | Tonic |
Sinaasappel | Steranijs
Fika Mule ----------------------------------------------Belenkaya Wodka | Naturfrisk Gingerbeer |
Limoen | Munt

WIJN

8,50
8,50

KOFFIE COCKTAILS
Espresso Martini -----------------------------------Tia Maria | Belenkaya Wodka | Espressoshot
Flat White Russian ---------------------------------Tia Maria | Barceló Gran Añejo Rum |
Espressoshot | Melk

7,80
7,80

WIT
Tavernello BIO 4,50 | 21
Trebbiano - Chardonnay
vol | fruitig | mango
Italië
Marlborough 4,75 | 22
Sauvignon blanc
friszuur | grapefruit |
passievrucht
Nieuw Zeeland
ROSE
Armas de Guerra 4,50 | 21
Mencia
licht | rood fruit | kruidig
Spanje

OP DONDERDAG ZIJN
A L L E C O C K TA I L S 5 E U R O

BIER

Gulpener Chateau Neubourg 0,33L --------------5,5 % | pilsener | bloesem | kruidig
Gulpener Ur-Hop (bio) 0,30L -----------------------6% | IPA | bitter | bloemig
Vedett extra White 0,33L ----------------------------4,7% | witbier | citrus | kruidig
Wisselfles
seizoensbiertje naast de kaart

BUBBELS
Eteri Cava Brut 4,75 | 24
Feestelijk!
droog | appel | fris
Spanje

4,25
4,50
4,50

ROOD
Tavernello BIO 4,50 | 21
Sangiovese
vol | donker fruit | hout
Italië
Sollione 4,75 | 22
Primitivo
rood fruit | rozijn | kruidig
Italië

FIKA KAFÉ

ontbijt | lunch | borrel
FIKA KIØSK

take-away | winkel
FIKA KANTOOR
flexwerken

WIFI: FIKA GUEST
WW: smorrebrod

FIKA

SMØRREBRØD

De Zweedse koffiepauze is meer dan een
koffiepauze. Het is een ritueel. De beste ideeën
ontstaan tijdens een fika.

Bij Fika eet je smørrebrød.
Dit zijn rijkelijk belegde boterhammen
met Scandinavische specialiteiten. Wij
serveren ons smørrebrød op meergranen
vloerbrood. Combineer meerdere gerechtjes
tot een maaltijd.

ONTBIJT
Zweeds kaneelbroodje ----------------------------gaat nog even in de oven
Luchtig omelet --------------------------------- klein
brood en sla | uit de oven
groot
(+ gerookte zalm | serranoham | oude kaas +1,00)
Knäckebrödjes LAX --------------------------------2 stuks | gerookte zalm | dillesaus
Knäckebrödjes OST --------------------------------2 stuks | oude kaas | perenchutney
Potje Skyr ---------------------------------------------(ijslandse yoghurt) | granola | honing

4,00
4,50
6,50
4,50
3,50
3,50

kan ook met sojay oghurt

Fika ontbijt (tot 12:00) ------------------------------- 12,00
Potje Skyr met granola | en naar keus:
- knäckebrödjes, kaneelbroodje of smørrebrødje
- verse jus of smoothie
- warme drank
Fika Feest ontbijt (tot 12:00) ---------------------- 15,00
Het Fika ontbijt, mét een glaasje cava

ZOET
Bij een échte fika hoort iets zoets!
Neem een kijkje in de gebaksvitrine voor ons
wisselende aanbod. Onze kaneelbroodjes gaan
nog even in de oven

HIGH FIKA!
Geniet van Scandinavische hartige gerechtjes
en heerlijke zoetigheden. Met onbeperkt thee,
koffie en cappuccino.
Vanaf 14.00u en alleen op
reservering (minimaal 1 dag van te voren)
€ 22,50 pp

SOEP
Vraag het ons of kijk op de borden
voor het wisselende soeprecept ( )

ve

Klein | combineer met smørrebrød --------------- 3,50
Groot | met sneetje brood en boter -------------- 6,50

BORRELHAP

Smørrebrød = 5,00 (uitzonderingen staan vermeld)
1 smørrebrød - kleine trek
2 smørrebrød - gemiddelde lunch
3 smørrebrød - flinke honger

VIS
Gerookte makreel
granaatappel | dillesaus
Zweedse garnalensalade
dille | crème fraîche | ei | foreleitjes
Tuna melt
tonijnsalade | cheddar | augurk | uit de oven
Gerookte Noorse zalm (+ 1,50)
mierikswortelcrème | ingelegde dille-komkommer
Pulled Salmon (+ 1,50)
rode bietjes | zwarte aïoli
VLEES
Ossenworst
ei | truffelmayo | kappertjes | gebakken uitjes
Huisgebraden rosbief
truffelmayo | grana padano
Chorizo
Danish Blue | lichtpittige perenchutney | uit de oven
Oosterse kip
sesam | gebakken uitjes | taug é | warm
Gesmolten brie met serranoham
cranberrycompote | amandel | uit de oven
kan ook vega met walnoot
VEGA
Mango-kerrie Hummus
spinazie | granaatappel
Pulled Jackfruit
barbecue marinade | ingelegde rode kool |
sojayoghurt | spinazie | gebakken uitjes | warm
Avocado-fetaspread
peppadews | spinazie
Oude kaas
tomatenchutney | cherry tomaat
Warme geitenkaas
rode bietjes | walnoot | honing
Kastanje champignon
truffelolie | rucola | oude kaas | uit de oven
kan ook vegan met vegan cheddar

ve

ve

ve

KINDER FIKAART

Vanaf 15:00 uur
6,50

Broodplank van polarbrood en meergranenbrood
truffelmayo | zwarte aïoli | mango-kerrie hummus
Nordic plank -----------------------------------------met knäckebröd en meergranenbrood: pulled
salmon met dillesaus | warme geitenkaas met
biet, walnoot en honing | Danish blue met
perenchutney
Zweedse runderballetjes -------------------------6 stuks | cranberrydip
Vegaballetjes ----------------------------------------8 stuks | cranberrydip
Nachos ------------------------------------------------oude kaas | cheddar | ingelegde rode kool |
avocado-fetadip | crème fraîche
Polarpizza (4 puntjes) met:
Pulled salmon | crème fraîche | kappertjes ---Serranoham | oude kaas | cherrytomaat -------Champignon | oude kaas | truffelmayo ---------Combi van alle Polarpizza’s ----------------------

12,50

5,50
5,50
6,50

6,25
5,75
5,25
15,00

Op maandag, dinsdag en woensdag eet je
een avondhap, in combinatie met een soepje
en een verrassingsdessert voor 10 euro.
We vertellen je er graag meer over
Bij de maaltijdsalades geldt een meerprijs:
FISK: +3,75 en OST: +1,25

AVONDHAP

Ranja ------------------------------------------------------met vruchtjes
Kinderkoffie ---------------------------------------------warm melkschuim
Fristi -------------------------------------------------------Chocomel ------------------------------------------------Sapje ------------------------------------------------------appel | appel-peer | appel-cranberry

Kids polarbrood ----------------------------------smeer zelf met 3 van deze belegjes
kaas | serranoham | jam | pindakaas | hagelslag
Meergranen smørrebrødje kaas -------------uit de oven
Meergranen smørrebrødje kaas &
serranoham ----------------------------------------uit de oven

TAKE IT AWAY
Al onze gerechten en drankjes zijn ook
mee te nemen. Bel voor grote bestellingen
even van te voren en we zetten het voor je
klaar in onze kiøsk.
In FIKA KIØSK verkopen we smørrebrød
en drankjes to-go. Daarnaast vind je er
Fika-producten en ander Scandinavisch
én Nijmeegs leuks.

Vanaf 15:00 uur

ve

DRINKEN
1,00
1,00
2,50
2,50
2,95

ETEN

FIKA’S 3-GANGENMENU

Black Angus Burger op polarbrood -------------sla | tomatenchutney | lookdip | augurk
optie: mét cheddar of Danish blue (+1,00)
Vega Burger op polarbrood -----------------------sla | tomatenchutney | lookdip | augurk
optie: mét cheddar of Danish blue (+1,00)
Jackfruit op polarbrood
-----------------------spinazie | barbecuemarinade | ingelegde rode
kool | sojayoghurt | gebakken uitjes
Maaltijdsalade FISK met vloerbrood ------------sla met spinazie | pulled salmon | Noorse
garnalen | gerookte makreel | dillesaus |
kappertjes | ingelegde dille-komkommer
Maaltijdsalade OST met vloerbrood ------------sla met spinazie | warme geitenkaas | rode
bietjes | walnoot | cherry tomaat | honing

Ook voor de kids is er allerlei lekkers!
Hebben jullie onze spelletjes, boeken en
puzzels al ontdekt onder de taartvitrine?

8,75

FIKA KANTOOR

8,75

In FIKA KANTOOR is ruimte
voor flexwerken. Hier huur je een
werkplek incl. koffie en thee voor
een vast tarief .

8,75

12,50

10,00

ve = vegan

4,50

2,50

3,00

