2,80
3,80
2,80
2,80
2,90
2,90
3,10
3,90
3,60
4,75
4,00
3,50

siroop karamel | chocolate cookie
slagroom
extra espressoshot

0,75
0,50
1,00

We hebben ook sojamelk, havermelk
en kokosmelk

APERITIEF & CO CKTAILS

KOFFIE
EXTR A

Espresso
Dubbele Espresso
Koffie (lungo)
Americano
Espresso Macchiato
Cortado
Cappuccino
Flat White
Latte Macchiato
Espresso-tonic
IJskoffie dubbele espresso | ijsklontjes | melk
Tony Chocolony warme chocolademelk

WIJN & PROEVERIJ

Gin Tonic 9,50
Zuidam Dutch Courage Gin (NL)

Fika’s wijnpro everij 14,0 0
e en gla a sje bubb els én twe e
verschillende wijntjes naar keus

Naturfrisk tonic | citroen
Pink Gin Tonic 8,50
Greenall’s Wildberry Pink gin
Naturfrisk tonic | rood fruit

M ake i t a ‘high- wine’
Een Fika- b orrelplank bij je
pro everi j vo or 15,0 0 ipv 19,50

Espresso Martini 9,25
Tia Maria | Belenkaya Wodka | espresso
Fika Mule 8,50
Belenkaya Wodka | Naturfrisk gingerbeer
limoen | munt
Cinnamon Coco 9,25
Barcelo Gran Anejo rum | espresso
kokosmelk | kaneel

BUBBELS
Eteri Cava Brut Spanje
Meest feestelijke wijntje
droog | appel
6 | 29

Fika special
Regelmatig wisselende cocktail met
Aalborg Akvavit = Scandinavisch

Verse Muntthee
Verse Gemberthee met Sinaasappel
Verse Kaneel-Munt-Citroen thee
Golden Tea
gember | kurkuma | kaneel | sinaasappel
Chai Latte
IJs Chai Latte
Thee van Senza Tea
Keuze uit:
Earl Grey Blue Flower
zwart | bergamot | korenbloesem
Refreshing Rooibos
rooibos | appel | citroen
Sencha Sensation
groen | citrus | gember
Mango Mood
groen | mango | bloemblaadjes
Verse Jus
Huisgemaakte Smoothie
Schulp Vruchtensap (bio)
Appel (bio) | Appel-Peer | Appel-Cranberry
Earth Water 0,3L
Sparkling | Still
Charitea Icetea (bio)
Black (citroen) | Green (gember)
Red (rooibos)
Naturfrisk Limonade (bio)
Ginger Ale | Vlierbloesem | Framboos |
Citroen | Tonic
Naturfrisk Gingerbeer (bio)
Coca Cola
Regular | Zero

o.a. dille en karwij.

3,20
3,50
3,80
4,00

Aperol Spritz 6,50

WIT
MG Sauvignon Blanc Chili
Heerlijk fris op het terras!
groen | citrus | appel
4,90 | 23

Aperol | cava | bruiswater
Limoncello Spritz 7,50

4,20
4,20
3,40

Isolabella limoncello | cava | bruiswater
Mimosa 5,25
Verse jus | cava
Scandinavisch borreltje 4,50

Tokaji Furmint Hongarije
Fika’s favoriet
bloemig | peer | abrikoos
5,75 | 26

Finse Salmari óf Deense Aquavit
Pedro Ximénez (González Byass) 4,00
Sherry

3,95
4,50
3,00
2,95
3,85

BIER

SAP & FRIS

THEE

“levenswater” Kruidige smaak, met

TAP

0,3L

0,5L

Gulpener Chateau Neubourg

3,95

5,95

4,95

6,95

bloesem | kruidig | ‘speciaalbier-pils’
Gulpener UR-Weizen (bio)
licht bitter | zoete afdronk | fruitig
FLES
Gulpener Oertarwe Blond (bio)
fris | fruitig | lokale oergranen | 6,5%

3,75

Hopfather Oersoep IPA            
Karmeliet Tripel      

4,25
2,90

Butcha Kombucha 5,00
Gember & Limoen | Bloedsinaasappel & Bergamot
Roze Bunker limonades 3,50 (met prik +0,50)
Citrus-Basilicum | Madame Gember | Gekke Bessen
Something & Nothing Seltzers 4,75
Komkommer | Yuzu | Hibiscus & Roos
tip: ook lekker met Gin of Wodka! (+ 4,50)

5,75

bittertje | citrus | Nijmeegs | 5,0%
5,50

pittig | zijdezacht | zoet | 8,4%
Lowlander Wit 0,00%
fris | citrus | mango | 0,00%
Wisselfles

FRIS SPECIALS

4,00

regelmatig wisselend biertje

WIFI: FIK A GUEST
WW: smorrebrod

4,90

InBianco Sangiovese
Toscana Italië
Rode druif, witte wijn
blanc de noir | vol
oranje bloesem
5,40 | 24
ROSE
Armas de guerra
Mencia Spanje
Proef de zomer!
licht | rood fruit | kruidig
4,90 | 23
RO OD
Jaffelin Pinot Noir Frankrijk
Lichtrode doordrinker
Gekoeld of ongekoeld
soepel | fruitig | fris
4,90 | 23
Rione del Falco
Primitivo Italië
Perfect bij kaas of chocolade
vol | donker fruit | kruidig
5,95 | 26

Vraag h e t ons of ki jk op d e b ord en
voor he t wiss elend e s o epre cept

2,75

Bij Fika eet je smørrebrød.
Dit zijn rijkelijk b elegde b oterhammen
met S candin avi s che spe cialiteiten. Wij
serveren ons smørrebrød op me ergranen
vloerbrood. Combineer meerdere gere chtj es
tot een maaltij d.

4,00

1 smørrebrød = klein e trek = 6,45
2 smørrebrød = gemid d eld e lun ch = 12,9 0
3 smørrebrød = flinke honger = 19,35

11,75

Feesttip bij je ontbijt
Mimosa (verse jus met cava)
5,25

Bij een échte fika hoort iets zoets!

Carrotcake
limoen | pecan
Zweedse Kladdkaka
Sticky-chocotaart | onze variant op een brownie
Zweeds kaneelbroodje
kardemom | amandel
van Streekbakker Jorrit

5,00
3,80
5,00

HIGH FIKA!
vanaf 2 personen op reservering, 23,50 p.p.
per persoon: een soepje, 2 kleine smørrebrødjes
met gerookte Noorse zalm en serranoham met brie
uit de oven, polarpizza met kastanjechampignons,
kaas en truffel, 3 taartjes, glaasje skyr, vers fruit
en 2 warme dranken naar keus.
(uiteraard ook vegetarisch mogelijk)

VEGA

ZOET

We bakken regelmatig wisselend lekkers voor jouw
perfecte fika-moment, dit zie je in de gebaksvitrine.
De favoriete noemen we hieronder. Daarnaast hebben
we ook vaak glutenvrij en vegan gebak.

Zweedse garnalensalade
dille | crème fraîche | ei | foreleitjes
Gerookte makreel
dillesaus | granaatappel
Tuna melt
tonijnsalade | cheddar | augurk | uit de oven
Gerookte Noorse zalm (+ 0,50)
bieslook-roomkaas | groene asperge
Huisgebraden rosbief
truffelmayo | grana padano
Pastrami
curried kraut | mosterdmayo
Serranoham* met brie
cranberrycompote | amandel | uit de oven
*ka n o ok vega m et wal n o ot
Oosterse kip
sesam | gebakken uitjes | taugé | warm
Ossenworst
ei | truffelmayo | kappertjes | gebakken uitjes
Chorizo
Danish Blue | kweepeerchutney | uit de oven
Avocado-fetaspread
peppadews | spinazie
Kastanje champignon ( ve )
truffelolie | rucola | oude kaas* | uit de oven
* kan ook vegan met vegan kaas
Paprikaspread ve
courgette | granaatappel | balsamicostroop
optie: met geitenkaas (+0,50)
Oude kaas
tomatensalsa | cherry tomaat
BBQ Pulled Jackfruit ve
purple powers | vegan mayo | gebakken uitjes
Warme geitenkaas
rode biet | walnoot | honing | warm
Smokey tempeh ve
curried kraut | hummus | mushroomsaus | sesam
Check ook onze wisselende maandspecial!

ve = vegan
Allergieën? Meld het ons

3,90
7,50

Klein | combineer met smørrebrød
Groot | met sneetje brood en boter

BORRELHAP VANAF 15:0 0

6,50

VIS

Croissantje (kies je beleg)
avocado fetaspread + 1,50 | oude kaas
+ 1,50 gerookte zalm + 2,50 | jam + 1,50
serranoham +1,50
Potje Skyr
(ijslandse yoghurt) | granola | vruchtjes
Ontbijtpizza
Polarbrood | ei | tomaat | courgette
oude kaas | feta | rucola
Fika ontbijt
Croissant | meergranenbrood |
Zweeds knäckebröd | avocado-fetaspread
jam | oude kaas | skyr | vers fruit |
optie: met serranoham +1,50

VLEES

ONTBIJT TOT 12:0 0

D e Zwe e d se kof f iepauze is me er dan e en
koffiepa uze. Het is e en ritue el. D e b este ide eën
ontstaan tij dens e en f ika.

Broodplankje
truffelmayo | lookdip
Kaasbordje
4 Scandinavische en Nederlandse kazen
kweepeerchutney
Tip: extra lekker met een glaasje Pedro
Ximénez sherry (4,00), of onze Primitivo!
Gerookte amandelen
Olijven
Kaashapjes uit de oven
8 stuks | chilisaus
Gehaktballetjes
8 stuks | cranberrydip
Vegaballetjes
8 stuks | cranberrydip
Bitterballen uit de oven
6 stuks | mosterdmayo | van de Bourgondiër
Nachos
kaas | cheddar | avocado-fetadip
crème fraîche | chilisaus | jalapeños
Polar-mini pizza kastanje champignon
oude kaas | truffelmayo | rucola
Polar-mini pizza chorizo
Danish blue | kweepeerchutney
tomatensalsa | rucola
Fika Borrelplank (2-4 personen)
Scandinavische en Nederlandse kazen
charcuterie | brood met dips | gerookte
amandelen | olijven | curried kraut
(we hebben ook een vega optie!)

Ken je het Fika Kantoor al? Hier kun je
van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30
en 17.30 gratis flexwerken, mét wat lekkers van de
Fika-kaart. Ons lunchcafé houden we laptop-vrij
tussen 12.00 en 15.00.

6,50
12,75

KINDER FIKAART
O ok voor de ki d s is er all erlei l ekkers!
Hebb en j ulli e on ze sp elle tj e s, b o eken en
p uzzel s al ontd ekt in de b o ekenkast?

4,00
4,00
6,50
6.00
6,00
7,50
8,00

6,75
6,75

19,50

DINER
Bli jf j e hangen voor e en avondmaal?
vanaf 15:0 0
Fika Maaltijdplank
per persoon: 15,00
Soepje | polarpizza chorizo | Scandinavische
en Nederlandse kazen | charcuterie | gehaktballetjes
kaashapjes uit de oven | brood met dips | gerookte
amandelen | olijven | curried kraut
Fika Maaltijdplank vega
per persoon: 15,00
Soepje | polarpizza kastanje champignon
Scandinavische en Nederlandse kazen | BBQ pulled
jackfruit | vegaballetjes | kaashapjes uit de oven
brood met dips | gerookte amandelen
olijven | curried kraut

DRINKEN

S OEP

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

1,50

ETEN

SMØRREBRØD

FIKA

Kids polarbrood
smeer zelf met 3 van deze belegjes
kaas | serranoham | jam | pindakaas |
hagelslag
Smørrebrødtosti kaas
ketchup | uit de oven
Smørrebrødtosti kaas & serranoham
ketchup | uit de oven

4,85

1,50
3,00

2,75
3,25

TAKE
IT AWAY
In FIKA KIØSK koop je smørrebrød
en drankjes to go. Ook vind je er Fika-producten
en ander leuks. Er staan altijd wisselende
gerechtjes klaar, om direct mee te nemen.
Specifiek gerecht of grote bestelling?
Mail of bel ons ruim op tijd, dan zetten we
het voor je klaar! Bij take-away
krijg je altijd 10% korting.

