
ONTBIJT                te bestellen tot 12.00 

Croissantje            2,25 
Kies je beleg:  

- avocado-fetadip    + 1,50     - oude kaas   + 1,50 

- gerookte zalm        + 2,50      - jam     + 1,50 

Potje Skyr                            3,75 

IJslandse yoghurt | granola | vruchtjes 

Ontbijt - pizza                            5,75 
Polarbrood | ei | tomaat | courgette |  

oude kaas |feta | rucola 

Fika ontbijt                                      10,75 

Croissant | meergranenbrood | Zweeds 

knäckebröd | truffel-eiersalade | jam |  

oude kaas | skyr | vers fruit 

 

ZOET          

Bij een échte fika hoort iets zoets! 

Zweeds kaneelbroodje                   4,75 

met kardemom |uit de oven 

Wisselende taartjes  

Vraag het ons of check de gebaksvitrine 

High FIKA  
19,00 pp | vanaf 2 personen 

per persoon:  2 kleine smørrebrødjes, 

3 taartjes, soepje, skyr, vers fruit en  

2 warme drankjes naar keus 
 

SOEP                                         

Wisselend recept: vraag ons of check het bord.  

Klein | combineer met smørrebrød         3,75 

Groot | met sneetje brood en boter          7,00 

 

SMØRREBRØD   5,75        

Rijkelijk belegde meergranen boterhammen met Scandinavische 

specialiteiten. Combineer meerdere gerechtjes tot een maaltijd. 

1 smørrebrød  =     kleine trek 

2 smørrebrød  =     gemiddelde lunch 

3 smørrebrød  =     flinke honger 

 

Zweedse garnalensalade 

dille | crème fraîche | ei | foreleitjes 

Pulled salmon  
lookdip | courgette  

Tuna melt 

tonijnsalade | cheddar | augurk | uit de oven 

Gerookte Noorse zalm (+0,75) 

bieslook-roomkaas | groene asperge 

Huisgebraden rosbief 

truffelmayo | grana padano kaas 

Serranoham met brie 

cranberrycompote | amandel | uit de oven 

Oosterse kip 

taugé | gebakken uitjes | sesam | warm 

Ossenworst 

truffelmayo | ei | kappertjes | gebakken uitjes 

Avocado-fetaspread 

peppadews | spinazie 

Eiersalade 

truffel | augurk 

Oude kaas 
tomatensalsa | cherrytomaat 

Geitenkaas 

rode biet | walnoot | honing | warm 

Kastanje champignon  

truffelolie | rucola | oude kaas | uit de oven 

Smokey Tempeh  

curried kraut | hummus | sesam | vegan 

BORREL              te bestellen vanaf 15.00  

Broodplankje                        6,50 
truffelmayo | lookdip 

Mini kaassoufflés                       6,50 

8 stuks | chilisaus 

Gehaktballetjes            6,00 

8 stuks | cranberrydip 

Vegaballetjes                        6,00 

8 stuks | cranberrydip 

Bitterballen uit de oven                      7,50 

6 stuks | mosterdmayo | van de Bourgondiër 

Nacho’s                        7,50 

kaas | cheddar |avocado-fetadip |  

crème fraîche | chilisaus | jalapeños 

Polar-mini pizza                  5,50 

kastanje champignons | oude kaas |  

truffelmayo | rucola 

Fika Borrelplank         18,50 

brie | jong belegen kaas | brood & knäckebröd | 

truffelmayo | lookdip |4 gehaktballetjes (kan 

vega) | 4 mini-kaassoufflés | gerookte zalm | 

druiven | tomaatjes 

AVONDHAP    
te bestellen vanaf 15.00 

Geserveerd op een SKYR-BUN (knapperig broodje 

op basis van IJslandse skyr), met een gepofte 

aardappel en spinazie-tomatensalade. 

Black Angus burger 12,50 

augurk | tomatenchutney | lookdip  *       

NoBeef vega burger 12,50 

augurk | tomatenchutney | lookdip *       

Pulled salmon 12,50 
kappertjes | courgette | dillesaus         

* optie: met cheddar of Danish Blue (+1,00) 



KOFFIE & THEE                                            

Espresso                   2,70 

Dubbele espresso                    3,70 

Americano                        2,70 

Espresso Macchiato                        2,80 

Cortado                         2,80 

Cappuccino                         2,95 

Flat White                         3,80 

Latte Macchiato                        3,60 

+ havermelk | sojamelk | kokosmelk                   0,50 

+ slagroom                         0,50 

+ extra espressoshot                       1,00 

Ijskoffie ( dubbele espresso+melk+ijsklontjes) 3,85 

Thee van Senza Tea  keuze uit:           3,00 

  Earl Grey blue flower zwart, korenbloesem  

  Refreshing Rooibos (bio) rooibos,  appel, citroen  

  Sencha Sensation (bio) groen, citrus,  gember 

  Bullet Proof aloë vera, zwarte bes, perzik       

Verse muntthee                      3,00  

Verse gemberthee met citroen          3,30 

EXTRA: kaneel | citroen | steranijs           0,30 

sinaasappel | munt | gember 

Chai Latte                      4,00 

KINDERFIKAART           

Ranja met vruchtjes               1,50 

Kinderkoffie warm melkschuim             1,50 

Schulp Sap appel | app-peer | app-cranberry      2,95 

Kids polarbrood met 3 belegjes            4,85 

kies uit: kaas, ham, pindakaas, jam en hagelslag   

Smørrebrødje kaas | uit de oven                           2,75 

Smørrebrødje kaas & serranoham                 3,25 

uit de oven  

SAP & FRIS                        

Verse jus                          3,85 

Huisgemaakte smoothie                   4,50 

Schulp Sap Appel|Appel-peer|Appel-cranberry  2,95 

Earth water still | sparkling          2,95 

Charitea Ice tea (bio)                3,85 

Black (citroen) | Green (gember/honing) |  

Red (rooibos/passievrucht) 

Naturfrisk limonade (bio)               3,75 

Ginger Ale | Vlierbloesem | Framboos |  

Citroen | Tonic 

Naturfrisk gingerbeer (bio)                  3,95 

Roze Bunker limonade (met prik +0,50)    3,50 

Citrus Basilicum | Dragon Sour |  

Peer Bosmunt | Madame Gember   

Coca Cola                 2,95 

Regular | Zero 

 

BIER                   

TAP (NIEUW!): 

Gulpener Chateau Neuborg 0,3L      3,50 
bloesem | kruidig | ‘speciaalbier-pils’ 

Gulpener Ur-weizen (bio) 0,3L                 4,50 

fruitig | zacht | zoet 

FLES: 

Leffe Blond                    4,70 

abdijbier | zacht | subtiel 

Gulpener Ur-hop (bio)                  4,50 

IPL | bitter | bloemig 

Oersoep Dodgeball Brave Ball 0,3%        4,70 

alcoholvrije IPA | hoppig | citrus           

Wisselfles     seizoensbiertje naast de kaart          

WIJN                                        

Bubbels   Eteri Cava Brut          5,50 | 29 

      feestelijk | droog | appel 

Wit      Sauvignon Blanc Moldavië       4,75 | 22 

      fris | citrus | gras 

      Tokaji Furmint Hongarije         5,50 | 23 

      bloemig | peer | vers fruit 

                  Sangiovese Italië                   per fles | 27  

                  blanc de noir | vol | oranje bloesem  

Rose      Mencia Spanje                  4,75 | 22 

      licht| rood fruit | kruidig 

Rood      Cabernet Franc Spanje              4,75 | 22 

       fris | jong | rood fruit 

      Barbera d’Asti Italië                  5,50 | 23 

      vol | rozijn | kruidig 

 

Fika’s Wijnproeverij 12,50 pp 
een glaasje bubbels én twee verschillende 

wijntjes naar keus  

 

COCKTAILS                                             

Gin Tonic Zuidam Dutch Courage Gin (NL)            8,95 

tonic | sinaasappel | kaneel 

Fika Mule Belenkaya Wodka                   8,95 

Naturfrisk gingerbeer | limoen | munt 

Aquavit Blossom Aalborg Akvavit                  8,95 

vlierbloesem siroop | tonic 

Espresso Martini Tia Maria                  9,25 

Belenkaya Wodka | espressoshot   

 


